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 ח"ש 34.00 :ריחמה א 2001 רבמצד א 15 'סמ ןויליג

 : םיועדח םירצוה תרו =
 המכ - תומלצמ ,םיברוצ ,םיקרוט ,תוטפדמ
 ור" רבו לש תוכתה לוב לע יח

 ה הלה רחב
 יזיק ה קחשמ לע רפסמ לאלצב רחש

 88 'חע .הזספחוחו שדחה 'רוטסיהה

 ?פסא וא
 םירחבנ םיפיט וס : ₪ י' 4

 אלו ,וא לטו וס לע תל תיצ\ש זמ לב 0 ימה ז וויל ?ןייוז 1
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 | 42 'מע .דבל קודבל קשח םוש ךל היה
 הי ב

 1 ויה ףרחו
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 |  הרמוחה ןוריחח
 תורוצת ,היינק תוצע , ,םיינכדע םיריחמ

 | | ₪'₪ דעתולממבשמ = |

 ...ןויליגב דוע
 | תיגולונכט-וננה הניפהתה +
 | - .תורחננה תוננותה ,קסס00(66 %
 | ילטיגידה ןדיעב םיטנדוטס %

 | םישדח טנרטניא ירתא + |
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 תכרעמל םיבתכמ

 םישאמ ינא

 14 ןיזגמחס! ,"פ/ט-ה תודוס" תובקעב

 םינכתה לע החומ ינא .ודסוויה םוימ םכנותיע לע יונמ ינא
 ,םכלש םינורחאה תונויליגב םימסרפמ םתאש םייתיירורעשה

 תבינגל םיכירדמ ןוגכ ,תויקוח אל תולועפ עוציב םידדועמה
 ינא .םיבשחמל הצירפו םייטאריפ םיקחשמ תדרוה ,פצפ יצבק

 .םיעוט םתא םלוא ,תוריכמ םכל איבי הזש םיבשוח םתאש ןיבמ
 םוקמל םתרדרדתהש תוחיכומו םכתא תוזבמ הזה גוסהמ תובתכ

 .רוזחל ולכות אל ונממש

 ('תוא םתוללכבו) םכיארוק תא םינברדמ םתאש ןוויכמ
 תא םסרפא ינא ,אבה ןויליגהמ לחה ,םירצוי תויוכז תבינגל

 תונכותה תדרוהל םירושיקה לכ ללוכ תשרב םכלש ןיזגמה

 .בונגל יתוא םתדמלש וחמשתש חוטב ינא .ףרוצמה קסידב

 ,הכרבב

 (םש םוליעב ראשיהל שקיב ארוקה)

 ןפוא סושב ונחנא ,תישאר .םיקויד יא רפסמ ןקתל ונל השרה

 אל םלועמ ,תינש .קוחה לע רובעל םיארוקה תא םידדועמ אל

 םיקחשמו תונכות דירוהל ןתינ םהמ םירתא לע עדימ ונמסרפ

 ,הנכות ירצומ לש הנגה ינונגנמ םילרטנמש םילכ וא ,םייטאריפ

 ,הזל ברקתמש דיחיה רבדה .ונל םירכומ וללה םירתאהש תורמל

 ח61חק ₪
 יזגמח6+ :תכרעמל םיבת

 ןיזגמ 1%

 ח6138600016018.00.1| < 03-6956919 .סקפ + 61181 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,|

 ונחנא .קחשמ תונוכמל םירוטלומא תודוא ונמסרפש הבתכה איה

 ,יתימאה רבדה לש םירוויח םייוקיחב רבודמש ןוויכמש םינימאמ

 ומסרופ תומוד תובתכ רסירת ,בגא .ףילחת הזב האור וניא שיא

 .לארשיב הבותכה תונותיעב רבכ

 ישפוח ןפואב רבכ אצמנ וניאש עדימ םוש ונמסרפ אל ,ללככ

 יונש םא םג ,יקוח אוה םוסרפה םצעו .טנרטניאב ןיטולחל

 ונתושר אלל טנרטניאב ןיזגמחש! לש םינכת םסרפל .תקולחמב

 ,השעמל .תאזו השעת אלש םיעיצמ ונחנא .יקוח אל ,ןבומכ ,הז

 .תאז תושעל אל ךתוא םידדועמ ונחנא

 !!!הלודג תועט

 14 ןיוגמח6[ ,"פש כ-ה תודוס" תובקעב

 רתאהש םתבתכ ןורחאה ןויליגב !!!הלודג תועט םתישע

 אוה עצע לע רתויב םיבוטה םיריחמה תא עיצמש

 םא .ןוכנ אל הזש יתאצמו יתקדב .ואואוצ.06601860₪ה1010.6001

 םתרמא לבא .ייקוא זא םיבוט ולש םיריחמהש םירמוא םתא

 תא םיצור םיארוקהו םתא םא .ןוכנ אל הזו ,'רתויב םיבוטה''

 המ ולבקתש דע םימי 5 קר תוכחלו ,תמאב םיכומנה םיריחמה

 רכומ הזה רתאה .ואוווא.626%0.60זו.גט רתאל וכל םתינקש

 םילארשיה בורל יכ היעב תווהל ךירצ אלש המ ,אטקוסח 4 ירתוכ

 פטפ6-המ לודג קלחש אוה סונוב דועו .אזטווושסחש יננוכ שי

 ...תירבעב תויבותיכ םע םיעיגמ

 .ןמאנ חוקל ראשא ינא ,ןפוא לכב

 רימז ןריל

 האמחמו השקב

 ןיינעמש ,םכלש 1 'סמ תרבוח זאמ קיתוו יונמ ינא

 יכרועל השקב יל שי .תורבוחבש תובתכהמ דומללו ,שדחתהל

 תא סינכהל םכשקבא - ןיזגמח6( תרבוחל ףרוצמה קסידה

 הסריג שיש יל עודי .רוטילקתל 00₪1100% :אקז6 5.5 תנכות

 .רתוי תמדקתמ

 103 תדבעמ" ומכ תובתכ - רמול יתיצר וז תונמדזהבו

 !םניח ךתעדומ םסרפ
 ,ןיזגטח6ז לש היינש-דיה חול

 96 דומע האר

 3 2001 רבמצד



 2001 רבמצד 4

 - זוג יאני לש "כצע-ה תודוס'' וא ,ימולש יעור לש "תיתיב

 .ולאכ תובתכ וברי ןכ .דאמ תוניינעמ

 ןוטש רנבא

 רשקב .טפוסורקימ תמכסהב היולת איה - ךלש השקבל רשקב

 .ךל םידומ ונחנא - האמחמל

 הרחתמה לע ףידע

 אוה ןכותה תמרבש בשוחו ןיזגמה תא אורקל הנהנ דאמ ינא

 דאמ יל רזע כצפ אשונב ןורחאה ןויליגה .הרחתמהמ ףידע

 .ילש ןנוכה םע

 ןורתי שי הרחתמה ןותיעל הזבו) םכילא יל שי תחא השקב

 תא רוטילקתל ופיסוהו ילש םדומה לע וסוח ,םכמ אנא :(םיוסמ

 םייקסטנ ,6 ררולפסקא טנרטניא תונכות לש תואלמה תואסריגה

 .הנקתהה תונכות תא קר אל .'דכו ,5 םייטקיווק 2

 רואיל ,הדותב

 ללגב ,שקבמ התאש המ תא תושעל ןתינ אל םירקמהמ קלחב

 הו םהבש םירקמב .םיחתפמה לש תויקוח וא תוינכט תולבגמ

 .השקבל תונעיהל ףמאמ לכ השענ ןתינ

 םלאפל תונכות הצור

 שקבל יתיצר ,רשפא םא .םייתנשכ ךרעב םכלש יונמ ינא

 ליבשב תונכות םג ויהי תרבוחל םיפרוצמה םיקסידבש םכממ

 .םלאפ יבשחמ

 ,שארמ הדות

 ןומרח באוי

 \(וחזס| קר אל

 לע עדימל תושקבה לע ביגהל םיארוקהמ םתשקיב 11 ןויליגב

 דחוימ רודמ שדקוי ןויליג ידימ םא דמחנ היהי יתעדל .סקוניל

 םג לשמל ,סקונילל קר אלו ,ללכב תוישפוח הלעפה תוכרעמל

 לש לדוגב היהי הזש יאדכ ,םידומעה חפנ תניחבמ .8805-ל

 ןניאש תומרופטלפב קסוע אוה םגש) "אבה ןטקה רבדה'' רודמה

 לולכיו ,םיליחתמ םישמתשמל הנפי רודמהש יאדכ .(\/וחזש

 ויהי ףסונבו ,םייוסמ אשונ קמועל םירקוסש םיינש וא רמאמ

 םירושק םניאש םיאשונב תורצק תועידיו םיקירט ,םיפיט םג

 6130660 חו 16018.00.1| < 03-6956919 .סקפ + 61181 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,ןיזגמח61 :תכרעמל םיבתכמ

 .םייזכרמה םירמאמל

 תכרעמ לש תיללכה הרוטקטיכראה :יתוא םיניינעמש םיאשונ

 קשמימ תריקס ,המיאתמ תכרעמה םיכרצ וליאל ,הלעפהה

 3) םעפ ידמ .תכרעמב םישמתשמ דציכ הריקסו שמתשמה

 תוכרעמל שדקויש םלש רוטילקת קיפהל םג יאדכ (הנשב םימעפ

 .וללה הלעפהה

 'סמ ןויליגב ,הינתנמ ךורב-ןב ןועמש לש ובתכמל הבוגתבו

 קסידע6 רוטילקתש ךורב-ןב רמ שקיב ,רוכזכ - (2001 ילוי) 0

 רוטילקתב םישל םעט ןיא ,יתעדל .םלאפל תונכות םג ליכי

 -ךרדב טעמ '"תולקוש" הלא תונכותש ינפמ ,םלאפל תונכות

 יאדכ ,יתעדל .רצק טנרטניאמ תורישי ןתדרוה ךשמו ,ללכ

 וליפאו 5 לעמ) ,"תודבכ'' תונכות רקיעב ועיפוי רוטילקתבש

 תודבכ תונכותש ךכב תוחונהו ןוכסיחה .(טייבהגמ 10 לעמ

 -ילקת לע תואצמנ הלאכ

 ,ליבקמב .םוצע אוה רוט

 ןיזגמבש ףלמומ טלחהב

 -וקיב עיפוהל ובישמי ומצע

 -ושיק ללוכ) תוצלמהו תור

 -מלו םלאפל תונכותל (םיר

 וליפא ,םירחא די-ףכ יבשח

 תכרעמ םיצירמש הלאכ

 .ץג1וח05-מ הנוש הלעפה

 ןוליג הפצמ ,ןמגרא לייא

 ,תונעט ,תושקב ,תועצה ,תולאש

 תוחידב ,םישדח םירתא לש םיקניל

 תועדומ ,רפש תורמא ,תובוט

 ית יי ול יל

 רשפא ,םעפ ידמ הבוט הלימ וזיא

 .ונלש 16)-ה תביתב ריאשהל

 םיחיטבמ .תונעל םיחיטבמ אל

 ג מ

 מתשמה םש

 :1[א רפסמ

 ןיזגמ 1%

 שדחה רודה

 0 גנוסמסס לש השדחה םיכסמה תרדס 5ץחס!3510ז
 % םלועב ההובגה היגולונכטל ךתוא הלעמש
 .אלמ ךסמ ידכל הנומתה תבחרה וא הרהבה י"ע הלוכ ךסמה תנומת ךותמ יפיצפס קלח טילבהל תרשפאמה הנוכת - וס חח 206

 .₪180-+ססטפ -ה תי'גולונכט תא תללוכה תודח תלעב החוטש תרפרופש - םעחופו%

 .תואיצמב םיארנש יפכ םייתיפאה םיעבצה תא רוציל ידכב הנומתל םיקייודמה עבצה ינווג בוליש תא תרשפאמה הנכות - אוט! 6סוסז

 .תודחא רבכע תוציחל י"ע קר ,ךסמה ךרד האלמ הטילש תרשפאמה היגולונכט תלעב הנכות - 1056507960

 5/ח0/3500ז 955 8 5/ח00125ו0ז 959 א[ 9/ח6000510ז 955 םז 9/ח00/3510ז 757 ב עדו יל
 1600 א 1200 :היצולחר סו גווס\דהס\ :התוטש תרפרומש" חמו :החוטש תרפרופש  סוג\\סאדחס\\ :החוטש תרפרופש חגו א :החוטש תרפרופש* חמו א :החוטש תרפרופש*
 022 :הדוקנ לדוג* 1920 א 1400 :ואא היצולוח* 1600 1200 :גא היצולוח* פל א 1440 :וא היצולוח" 1920 א 1440 :א היצולוח" 1280 104 :אגא היצולוח'
 וס! 2006 :הראה חטש* 025 (א) :הדוקנ לדוג* 020 :הדוקנ לדונ' 025 (0) :הדוקנ לדונ* 020 :הדוקנ לדוג 020 :הזוקנ לדוג
 ופוטזג| סטוטז תנכות* 6607 206 :הראה חטש* 09/67 20אש :הראה חטש' 60607 20%6 :הראה חטש* 160607 205 :הראה חטש* וזו ססוסז תנכות

 :ידעלבה ןאוביה י"ע תורשו הצפה ,קוויש ,אובי

 .תוירחא םינש 3 םיכסמה לכל
 ם"עב הצפה ןויח קווישה תותשרבו םישרומה םיקוושמה לצא גישהל



 ךרועה רבד
 תופוקתה תחאב ונחנא ,ירמגל תיביטקייבוא

 ,2001 תנשב רבודמשכ .הנשה לש תוניינעמה

 ןבומכ וז ,םייגולונכט םישודיחל איה הנווכהשכו

 ירחא ,לארשי יבשותכ ,ןבומכו .הלודג המכוח אל

 ,תממעשמ אל דאמ תיחרזא הנש ונילע הרבעש

 תויחל הכזתש" תיניסה הללקה תא ןיבהל ונל לק

 ."תוניינעמ םינשב

 םיניתממ םיל רבעמ .ינש דצ םג הזל שי לבא

 לש חיר רבכ שי ונלצאו ,דלומה גחל חור רצוקב

 שי לבא ,בורקב םיגלש םייופצ אל .ריוואב הכונח

 בחורב ,ומיכסה תסנכה ירבח .הכרב וז םגו ,םשג

 רבכ הז - הנשל םרכש תא איפקהל ,עיתפמ בל

 ןמז והזו .הכונח סנ טעמכ אלא ,הכרב קר אל

 ,םישדח םירצומ לש עפש לע רשבל דחוימב בוט

 .הנכותהו הרמוחה יקוושב תיבויח המגמ לעו

 תדחוימ הבתכב םיצרמה תתיבש םויס תא גוגחל

 ךכ ,וילא ןוויכב הווקתב ץיצהלו ,םיטנדוטסל

 .2002 לש ילארשיה תרושקתה קוש ךלי ,הארנ

 ונתוא רוטפתש ,היגולונכט-וננה לע םג רבדנ

 םג שיו .ק"דסאנה ינותנב ןויעמ דימתלו תחא

 תועתפה המכו די-ףכ יבשחמ ,160) ,םיקחשמ

 תא תצק קיתמי הז לכש הווקמ ינא .תורחא

 .תוינגפוס שי ,אל םא .ונליבשב "ןיינעמ" הלימה

 חמש גח
 ,המיענ האירקו
 ילילג יקוש

 :םניח ףרוצמ .קסיד6

 לש סונובה רוטילקת

 .ןיזגמח61-ו ןיזגמסס

 רתויב תומחה תונכותה

 ירצומ 400-ל ,היינק תוצעו

 .קושב םיצופנה הרמוחה

 .93 דומע האר

 םסרפ .ןיזגמח6ז לש םישמושמה חול .חפזחק חול

 .96 דומע האר .םילימ 25 דע ,םניח ךתעדומ

 .91 דומע האר .שדוח לכב

 יזגנה ו

 1 ט תכרעמ 2001 רבמצד ,5 ןויליג
 תכרבכב םיארוקה תא תכרבונ 6( \/ָחּקוחפ / \ס.15 060608 1

 !חמש הכונח גח

 תועד '"

 םידיספמ םיכילומ עדילא הדוהי 8

 שדח קונת ונל דלונ ילילג יקוש 0

 תושדח 0

 טנרטניאבו הנכותב ,הרמוחב שדח המ 2

 ילארשיה טנרטניאב שדח םישדח םירתא 3

 טנרטניאב םימח יכה םירתאה גניטייר 8

 יאנפ ה

 תילאוטריוה הריציה םסק תשרב בינגט 2

 רטסרפ .מ שלוגה לש ורודמ השמ-טודה 4

 ןורחאה ןמזה לש רתויב םיבוטה םיקחשמ 8

 !רבכ אטסא הפ היהי יתמ םיקחשמ תושדח 5

 םירודמ 90
 תורחבנה תונכותה ,?טט\ט\6 אבה ןטקה רבדה 2

 ץכ6 2001 סנכמ םיחתפמל תורושב חותיפ 8

 ינורטקלא ראודב תונורתפו תויעב םיפיט 7

 סינותנ ינבמו םיטירסת ,םישופיח םירפס 9

 שדוחה ונלש רוטילקתב המ קסידסמ6 1

 תונכרצ ₪
 םיצופנה הרמוחה ירצומ 400 ןוריחמ 3

 הרמוחה קושב הרוק המ קפודה לע עבצא 4

 םסינוש םישומישל תוצלמומ בשחמ תורוצת 5

 םילימ 25 דע ,םניח ךתעדומ םסרפ ח6זחק חול 6

 רעשה תבתכ
 2002 טנרטניא

 הנפמ ןמסת האבה הנשה ,תרושקתה קושב רבשמה תורמל
 ךיא איה ,םייתניב הלאשה .ונייחל בחרה-ספה תסינכב

 .טלחהב תודדועמ תובושתהו ,ונל הלעי הז המכו רבחתהל
 רבכ ךתוא ףרצת ,דבלב ח"ש 90 לש תפסות :הלחתה רותב
 ךיא .גספ1 רוביח םע ,ריהמה טנרטניאה תליהקל וישכע

 תודבוע המכו ,האבה הנשב רבחתנ ךיא ,םויה םירבחתמ
 תאמ 2001/02 טנרטניא ח"וד .תרושקתה קוש לע תוניינעמ

 סייו יבא תרושקתה החמומ

 תורחבנה תונכותה ,לס666106 (7)
 םיקשמימ ,םינותנ יסיסב ,םירוטלומיס ,םיקחשמ

 רפוע .דועו םירזע ,תרושקת ,הקיפרג ,םייפולח

 תא גיצמ ,די-ףכ יבשחמל ונלש החמומה ,ילאומש

 06 יבשחמ רובע רתויב םיבוטה םימושייה תמישר

 ילאומש רפוע .?טט\טו(6 -ו

 ה 4 !60-ל םירחבנה םיפיטה (?)
 ונטלחה .םישמתשמ דאמ הברהו תונורסח ףוסניא םע הנכות .ו6)

 תמישרב ,תובאוכה תויעבה לכל תונורתפה תא דימתלו תחא גיצהל

 תונכות לע םילימ המכ םגו .עדימ תורוקמו רזע תונכות ,םיפיט

 ימולש יעור .תורחא םיידיימ םירסמ

 היגולונכט-וננ לע לכה ((?)
 ,רטמה תידראילימ לש לדוגב ליחתמש םלועה ,היגולונכט-וננ

 ונרובע רציית איה .הצקה לא הצקהמ ונייח תא תונשל תכלוה

 תולחמה תא אפרת איה .סלג ירמוחו םיטישכת ,תופורתו ןוזמ

 ריכזמ .שדח ילכלכ ןדיעל ונתוא קינזתו ,אפרמה תוכושח

 חלש קילומש :והשמ

 ילטיגידה טנדוטסה ()
 הטיסרבינואל עיגהל הרטמב שיבכה תא הצוח א טנדוטסש דיגנ

 היונפ בשחמ תדמע אוצמל ידכ תכלל ךירצ אוה רהמ המכ .צ

 בוזעלו ,ראותה תא םילשהל תכלוה 2 תיטנדוטסש דיגנו ?הדבעמב

 !שדח בשחמ אצמי א הפיאמ .תפתושמה הרוכשה הרידה תא

 לרוקיס יסא

 הקתפרה ךל רחב
 ,שדח םידיקפת קחשמ לש ומש םג והז .ןירותסמ הז "\ושותטמו"

 םימוסק םיצפח ,תוניינעמ תויומד ,השימג הלילע וב שי .תמאב בוט

 הינטירבב הרוק לכהו .עיתפמ ןפואב תקסרתמש ריווא תניפסו

 לאלצב רחש .18-ה האמה ףוס לש

 ל

 ןיזגמ(0%

 עדילא הדוהי :ישאר ךרוע
 פחססא/ 800חוחופס\ה.סס | ילילג יקוש :ךרוע

 ץמחה 8ססחוחו0.60,| זוג יאני :הנשמ ךרוע

 50/ו01600חוחופ08.00| לאלצב רחש :םיקחשמ .מ ךרוע

 ,לאלצב רחש ,ישי-ןב רמת ,זיפשוא רבנע :ופתתשה
 קינרוה חנ ,ןמפוה יחצ ,ןנוג לייא ,זוג יאני ,רינ-רב תימע

 ,רטסרפ השמו ירוא ,דלומ רינ ,ריאמ ירג ,ייחוכ יתמ
 ,ילאומש רפוע ,ימולש יעור ,ןמפואק הכימ ,ןמדירפ ןד

 חלש קילומש

 עדילא רמת וידוטס :יפרג בוציע

 ערילא רמת :רוטקרייד טרא
 ריפצ לזי'ג ,רלדנג תלייא :תובצעמ

 מ"עב רואל האצוה הידמ.מוק :ל"ומה

 עדילא הדוהי :ל"כנמ

 יפסוי (יפס) קחצי :קוויש ל"כנמס
 רואיל יזח :םיפסכ ל"כנמס
 ילילג יקוש :םינכת ל"כנמס

 ןיליש ריקי :םוסרפ תוריכמ
 גלפ העונ :תכרעמ תזכר

 הסד יקיו :םייונמ תוריש
 ןורש לבוי ,ןטק הרש :םייונמ תקלחמ

 03-6865552 :ןופלט
 03-6956919 :סקפ
 61181 ביבא-לת 18214 .ד.ת ,157 ןולא לאגי :תבותכ

 03-6965552 *106 :םוסרפ
 03-6965552 *102 ,1-700-50-40-60 :םישדח םייונמ
 03-6965552 *112 :םייונמ שודיח
 03-6965552 *114 :םיינוגרא םייונמ
 03-6965552 +101 :םייונמ תוריש
 ח1806500חח180/8.00.\| :תכרעמ
 ס11/086/007וח1800.00.ו| :םייונמ

 לק סופד :הספדהו תוחול

 ףשאה :ףוטיע הבודרוק : הכירכ

 איה רכז ןושלב היינפה .דחאכ םירבגו םישנ רובע בתכנ ןיזגמח1
 .תירבעה הביתכב לבוקמכ ,דבלב חוסינה תוחונ ןעמל

 םינושה םיירחסמה תומשה .תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא

 .תורבחה תולעבב םיירחסמ םינמיס םה םירמאמב םיעיפומה

 .תוסחוימה

 2001 6 תורומש תויוכזה לכ

 .ץובב םג שרוח בוט יאלקח

 ₪ 2001 ו זומה 60
 00 60/8 טסו ותף 0.

 157 צוחו \וסח 5(. 0.80% 18214 דס| צא, 61181 !551-
 דו: +972-3-6965552 86: 9

 0ססעזוטחז ₪ 2001 21 הופ קטפוזפתוהַה !חס. 0זוףזחהווע
 הקקסהזוחַפ וח 1ח8 0.5. ם0וזוסח 01 חס !ח19זח61 |68.

 || חוףוז5 6560.

 היד םוח



 :םידיספו םיכילומ
 םיקחשמה ףנעב קר המל

 64 םע ,(רהגמ 373 3-םויטנפ בשחמל םיארוק ךיא :הלאש

 לגוסמ ןרציה ירבדלש ,ח\ו0/ג יפרג \יאמו ןורכיז טייבהגמ

 !תממהמ 32 תקיפרג לש סינוגילופ ןוילימ 125 היינשב רייצל

 קסיד םע רלוד 300 קר הלוע אוהש הז ךיא :ךשמה-תלאש

 :זמר ?טנרתא תשר סיטרכו כצפ ןנוכ ,טייבהגיג 8 חישק

 רקביי ארקנש רפרפ יומד ןקתמב דיוצמ אוה תדלקמב סוקמב

 אמיאהש תורמל :ףסונ זמר .(036 00ה1ו01!טז) "םיקחשמ

 תנכות ףא ץירהל לגוסמ אל אוה ,טפוסורקימ איה ולש

 שפחתהש םלשומ בשחמ .אססא הז ,ןוכנ .\/וח6סו%

 דמחומ תא איבהל הרטמב "ואדיו יקחשמ תלוסנוקייל

 תואמ) רהה לא (האוושהה לע ונל חלסת טפוסורקימ)

 .(6-מ םידחפמש םינקחשה יינוילימ

 תנחתל סשרמ ומכ ארקנ ולש טרפמהש ,בשחמל רלוד 0

 רהה תא שובכל טילחה דמחומ םא ,ןכ !תיפרג הדובע

 קוושלו אפסא תא רצייל.רשפאש ןימאהל השק .ריחמ לכב

 ,איה תענמנ יתלבה הנקסמהו ,ךכ-לכ ךומנ ריחמב ותוא

 ,"דיספמ ךילומיי יקווישה ןוגריזב ארקנש המ אוה %אססא-ש

 יריחמב רכמנה רצומל איה הנווכה .זייעלב 1.08% 1

 םיחוור איבת קושב ותוססבתהש הווקתב דספה

 הרקמב םיקחשמ ,ךשמה-ירצומ תריכממ םיאנ

 סיסבב תנגועמ סג תאזה תיקווישה השיגה .הז

 (וט("טטט לשו ינוס לש ?1גע5וגווסח לש רוחמתה

 יריחמב תורכמנ הלאה תונוכמה לכ .ודנטנינ לש

 .דיתעב םיחוורל ךילוהל ידכ דספה

 ןוכתמ ומכ ארקנ אטסא לש טרפמה םא

 (3גווט6טט6 לש טרפמה ,תיפרג \\וחוט| תנחתל

 דבעמ ול שי .םינומהל שוטניקמ רתוי ריכזמ

 ,ןורכיצ טייהבגמ 40 ,ץרהגמ 485 סואטז6

 םיריעו פצס ירוטילקת ןנוכו 811 \איאמ

 לש ןוסחא חפנ םע ,מיימ 76) שטניא 3 רטוקב

 םדומ שי לבא ,חישק קסיד ול ןיא .(טייבהגיג 5

 קחשמ ירקבל םיעקש 4 ,הבחרה יצירחו יגולנא

 םילוכי \א[ג6 ילעב .ספ-בחר קשממ םג דיתעבו

 ןוילימ 12-ל 6 ןיב) םייפרגה םיעוציבב אנקל

 רלוד 200 :ריחמהמ צופתהלו (היינשל םינוגילופ

 .גצ ללוכ אל רלוד 199 ,ןוכנ רתוי !דבלב

 -תמה הלאשה ,םיקחשמה ףדמ לע םילכתסמשכ

 ללכב ךוניחה לש 1.08% 1/6406ז-ה הפיא :איה תשקב

 רצייל רשפא המל זטרפב יגולונכטה ךוניחה לשו
. 

 רצייל רשפא המל
 םיקחשמ תנוכמ
 תללכושמ-הרטלוא

 לבא ,רלוד 200-300-ב

 לוז-בשחמ אל
 םידליה ןגונ ,םידימלתל

 ?תורגבה תוניחבל דעו
 טפוסורקיטל הונל
 תיינבב עיקשהל יאדכ

 יקחשמל הרוכונ הליהק
 תנידמל לבא ,אפסא
 רוציל יאדכ אל לארשי

 עדיל "הרוכמ" הליהק
 ?םייגולונכט םירושיכו
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 אל לבא ,רלוד 200-300-ב תללכושמ-הרטלוא םיקחשמ תנוכמ

 המל תורגבה תוניחבל דעו םידליה ןגמ ,םידימלתל לוז-בשחמ

 יקחשמל הרוכמ הליהק תיינבב עיקשהל יאדכ טפוסורקימל

 "הרוכמיי הליהק רוציל יאדכ אל לארשי תנידמל לבא ,אאטסא

 דיתעה תא האור אוחוטפשס המל !םייגולונכט םירושיכו עדיל

 היגשיה לכש תעדוי ינוס המל זרבעב דקוממ ךוניחה דרשמו

 אל איה םא ןווינמ התוא וליצי אל היגולונכטב םיאלפומה

 ךוניחה תכרעמו ,םישדח םירצומ םע םישדח םירוביצל עיגת

 הנפדה-ירז לע חונל רשפאש המצע תא הלשמ תילארשיה

 !הלש םיינוימדה

 הלשממ ידיקפמו ןוזחל םיאקיטילופמ םיפצמ אל ונא ,בוט

 הנכהמ הברה יכה חיוורתש וז ,היישעתה הפיא זא .תובידנל

 וליפא !תושדח תויגולונכטב ןמוימ ריעצ םידבוע רוד לש

 ךירצ ,רתוי ךומנ רכשל הווש םידבוע רתויש ,יניצה לוקישה

 1.0% 1.0400 איה יגולונכט ךוניחב העקשהה יכ התוא ענכשל

 תלגוסמ הניא תעטרקמה תילארשיה היישעתה םאו .רדהנ

 והשמ סישוע םימלועה םינרציה תא הארנ ,רגתאה תא םירהל

 אורקל רשפאש ,והשמ תמזוי אל לטניא המל .אשונב יבויח

 אוהו ,1 6גזח54וו00 וא ,אחסו/|ט0060006 וא ,50ט80א ול

 םינוילימה תואמל ילטיגידה ןדיעה תרושב תא איבי

 תוחתופמה תוצראה ןיב לובגה לע המדיקל םיכחמש

 ןיב ,תוקקזנל תוססובמה תובכשה ןיב ,תוחתפתמל

 !םיכירצ אלש הלאל םהל שיש הלא

 תוברתיי ירצוי המל .רתוי דוע הלאשה תא דדחל רשפא

 -ילש תיצמת תא רודיבו םיקחשמב םיאור ""סינומהה

 לש רופא רוח עדיו םידומילבו תיתרבחה סתוח

 החירבה ,עדמל האנשה תורוקמ סה המ ?םומעש

 בוריסהו הקיטסימל הכישמה ,תוילנויצרמ

 -הלו תואיצמב תוחכופמ םייניעב לכתסהל

 ,םישנא הברה ךכ-לכ המל !דיתעל ןנוכת

 דיאל םיחמש ,להק-תעד-יעיפשמ םהיניב

 רבשמהש ,םיבשוח םהשכ סיעוט םה ?קט-יהה

 רוחאל ירוטסיהה סרזה תא שדחמ ןווכי יחכונה

 .םישדח םירבד דומלל ךרוצהמ ולצני םה ךכו

 עיקשת הליהקה סא ןיב ,לודגב ,רוזחי קט-יהה

 אוה לדבהה .אל וא םייכוניח 1.088 1.64667-ב

 הגועה תא לידגת סויה העקשהש ,ךכב קר

 הסורפ לבקל סיפסונ םישנאל רשפאתו רחמ

 .רתוי הלודג

 ןיזגמ ח%

 ואאםצופום א 4

 -פ - דזוחוזזסחה"

 וע וע שח 8 6 0 |
 '80א+ תרבח לש םושר ןמיס =ם-דזוחווזסח

 ו 6 = כ -דווחו+וסה

 ילאטוט בשחמ ךסמ

 כ ןיוטשלקנייפ ינועוכש

 לארשיב רתויב םירכמנה בשחמה יכסמ - גאמ
 םישרומה םיקוושמהו תורחבומה םיבשחמה תויונח לכב גישהל ןתינ "גאמ" יכסשמ תרדס תא

| 
 סחקט(פ ₪ לאר שיב ח₪₪ לש תידעלבה תינאוביה לטמא לש תויוהאו תוריש



 עיפוה ילכלכה רבשמה
 ןוירה ומכ ,ןיאמ שי

 .דוסב רטשנש

 לכל הגיגחל הביס

 םיעבשה םינקסעה
 ינמשומש םיחלוממהו

 הריירקה ךשמה תא

 םע .םהלש תיטילופה

 אלפה המ ,הלאכ םירוה

 קופד אצי דליהש
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 ונלש שדחה קוניתה
 "קומעה ילכלכה רבשמה" לע

 ומשש שדח קונית לע לארשי םע רשבתנ ,בוט לומב ,שדוחה

 איה ,ןיינעה לכב תמאב םיהדמש המ ."קומע ילכלכ רבשמ"י

 סיניינע .שממ הנורחאל דע דוסב רמשנ ןוירהה רבדש הדבועה

 סוטאה תינכות - שמשה רואב ןמזמ רבכ ופטשנ ,הברהב םיטועפ

 לע וליפאו ,ימיה ודנמוקה תשרפ ,תוריחבה תותומע ,תילארשיה

 קר .רבדל םשו הפ םיליחתמ רבכ םיילרנימה םימה תייצריפסנוק

 ס"מלה יפתרמב חנש רומש דוס ,הלכלכה םע הזה ןיינעה

 יפלאל ףושח ,הדובעה דרשמו הקוסעתה תוריש ,רצואהו

 םיבר םישדוח ךשמב סולעו סומע רתונ ,םיקומע תונורג

 ותוא תדלל וטילחהש יקוח יתלב דלי הזיא ומכ .ךכ-לכ

 ,םואתפ .הזמ עדי דחא ףאש ילב ,%ומיאל חולשלו רתסהב

 החימצ ,םישדח םירטופמ יפלא שיש ררבתמ ,םואתפ שממ

 תיצחמכשו ,(הזה גשומבש סוטמטה לע ובשחת) תילילש

 .תוטטומתה תנכסב תואצמנ קשמב תורבחהמ ם

 םרכש תא איפקהל תסנכה ירבח וטילחה ,ערואמה דובכל

 םהל רפסל חרט אל שיא יכ הלילח צצקל אל !המלש הנשל

 ללכ-ךרדב בשחנ הנשל תחא רכש ןוכדע ,יטרפה רוגמבש

 תנייוצמ הליעכ םג התלגתנ תיגיגחה הריוואה .היגליבירפל

 םיטילחמש ולא ,ןבומכו .תורשקותמ תותיבש תרשרשל

 םישנאה אל ללכ-ךרדב סה ,םייתסתו ליחתת התיבשה יתמ

 .הפקהב םינוקש ולא וא ,סראווצ לע תחנומ ןירוטיפה ברחש

 הריירקה ךשמה תא םינמשמש םיחלוממו םיעבש םינקסע םבור

 םיקפרמה ירסחו םירטוזה - לשמל םיצרמה .םהלש תיטילופה

 ,הנשב םישדוח הנומש םידבוע םה .בער רכש םירכתשמ ,םהיניבש

 המ לבא .תוילאיצוס תויוכומ םתוא לשנל ידכ ,םירצק םיזוחב

 -אשמה ןחלושלו תחלצל םיבורקש ולאל רשקב

 !שדוחה תא םירמוג אל םה םג זןתמו

 .תוברחל םיתא םידדחמ רבכ האנשה-ינקסע

 ,םידרחה םה סשאש ימש ונל ורפסי םה

 קנב דיגנ ,"היצביטומה ירסחיי ,םילטבומה

 ילכוא לע ורבדי םה .רצואה רשו לארשי

 ,םיטנסרטניאהו ,םינזבזבה ,םניחה

 -אירוטקס םיסרטניא םיגציימש

 םהש ריכזהל וחכשיו ,םירצ םייל

 תורפב ועגי אל םה .הלאכ םמצע

 ,ןוחטיבה תכרעמ ומכ ,תושודק

 אל םה .היישעתה וא ,הימדקאה

 ומכ םיאשונ םויה רדס לע ולעי

 תודיחיב םירתוימה םיאולימה ימי

 ירוביצ תוקיפמ שפוח םצעב אוהש ייימדקאה שפוחה" ,תויפרועה

 םידבוע לשו היישעתל םיקנעמ לש הערל לוצינה וא ,םיפסכ לע

 ,םייתניב .םתקוצמ לע ובכרי וא םישלחל ולפטיי םה .םירז

 תא רדרדל וכישמי תויותיחשהו ,לודגל ךישמי הלטבאה לגעמ

 .הלכלכה

 םילארשיהש ,לשמל ,םיעדוי םלוכ .תושעל המ ןיאש אל הזו

 אל הנידמהש עודמ לבא .םירז םידבועמ תוחפ םישועו רתוי םילוע

 ךלוהש ףסכב !םילטבומב םירזה םידבועה תפלחה תא דסבסת

 ראשיי דועו םתסנכה תא םילשהל רשפא ,הלטבאה ימד לע סויה

 הלטבאה ימד ולעי הבורקה הנשב - קטייהה ירטופמ םג .ףדוע

 תושעל רשפא המ ובשחת קר .חי""'ש דראילימ יצח תוחפל םהלש

 לארשי תנידמ םא .(!הדובע םהל קפסל ,דיגנ) הזה ףסכה םע

 ,בורקב םילטבומ ןוילימ עבר םע המצע תא אוצמל אליממ תכלוה

 םהל םלשל םוקמב הדובע םהל קפסל תוסנל ןמזה עיגה ילוא

 .והשמ ושעיש תוחפל ?הלטבא ימד

 רשקב המ זא ,ךוניחבו תויתשתב העקשה לע םירבדמ םאו

 זיידלי לכל בשחמ"י טקייורפל הרק המו !תויגולונכט תויתשתל

 ולא ,ןוכנ זירוביצה רוגמה בושחמ םע המו זסמב המרופרה הפיאו

 רבשמהש ונל רמוא ימ לבא ,םינש ירחא קר תוריפ ונתייש םיצע

 !סינש ךשמיהל ךלוה אל יחכונה

 רבשמל ןיזגמח61 לש ןויליג שידקהל ונטלחהשכ ,הנשה תישארב

 וריבסה ךכ ,"רבשמ" .תוצוחל ןופלט תוחיש המכ יתלביק ,קטייהב

 םיעיקשמ חירבי ,םישנא דיחפי הז .השק תצק הלימ איה ,יל

 קוניתה תא דירוהל המל !הריסה תא לטלטל המל .םיילאיצנטופ

 זאו .ומשב דליל אורקל היה ףידע ,וישכע ומכ ,זא !םימה םע

 ,קטייהה תא םקשל ףוחדה ךרוצה לע רבדל ןיידע רתומ היה םג

 תצק דירוהל .תוקישמה תוישעתה לכ תא ותיא ךושמיש ינפל

 אל רבכ הז ,םויה .םינוכנה תומוקמב תצק ףרמתל ,יוסימה תא

 תיטסיטילא היישעת לש דודיע לע רבדל טקרוק ילקיטילופ

 וא וזכ התיבש לע רמול הפי אל הזש ומכ .ךכ-לכ

 חוקיפ שורדל וא ,תרתוימו השיבמ איהש תרחא

 ירחא רתוי קודה בקעמ וא ,הימדקאה לע

 תפלחה וא ,ןוחטיבה ביצקת לוצינ

 היהי דימת .םילארשיב םירז םידבוע

 לצניש יטילופ ןקסע הויא הביבסב

 טפשמ רמול ידכ תונמדזהה תא

 לע הלעי אל" םילימב ליחתמש

 המ ,הלאכ םירוה םע ."...תעדה

 .קופד אצי דליהש אלפה

 ווסט א 6טסווהמו601ג.00.1| 1ל1ל1 יקזש

 ןיזגמ ח+

 6 >;3זכ|!ואכ
 ווטסח תיבמ

 תילטיגידה המלצמה
 - רתויב תיעוצקומנה
 !רדי גשיהב תעכ
 תנעטנ םויתיל תללוס

 [ק3 -ו םירצק ואדיו יטרס|

 וג 172 קר כס((6+ לדוג

 :םיינכט םינותנ

 68קו|ס 7810 :םגד

 מ"מ 116.8 229.5 א 53.8 :לדוג

 'רג 172 :לקשמ

 תנעטנ םויטיל :הללוס

 םילסקיפ ןוילימ 1

 165 :ךסמ

 6 בשחמל (058 :רוביח

 א2 ילטיגיד / יטפוא םוז

 \ו060 !ח//ו660 1

 וק3 ןגנ

 םירצק ואדיו יטרס תטלקה

| 
/ | 
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 תוזרכה לש לובומ
 ,הנשה ףוס ינפל עגרו ,//וחשסצשפ א> תזרכה ירחא תצק

 תורשע .2001 תנש לש רתויב ףופצה שדוחל רבומבונ ךפה

 ונרחב .םינורחאה תועובשב וזרכוה םישדח הרמוח ירצומ

 רתויב םיניינעמהמ המכ ןאכ גיצהל

 רתויב םיסומעה םישדוחה דחא ,יתרוסמ ןפואב ,אוה רבמבונ שדוח

 \אוחשסא% א? לע הזרכהה .תדחוימ תועמשמ שי יותיעל סעפה .תוזרכהב

 תררועמ ,דלומה גחו הנשה ףוס תוריכמ ינפל םידדוב תועובש ,רבוטקוא ףוסב

 תא ררחשל ורחבו ,לגה לע בכרל םיסנמ םיבר םינרצי .היישעתב הבר הווקת

 .ואה הפוקתב זכורמב םהלש םישדחה םירצומה

 שדוחב רבכ םישדח םירצומ יווק וגיצהש ,םיבשחמה ינרצי ויה םינושאר

 ,תימשרה הזרכהה ינפל דוע ואוחשסוא< א; םע םתוא קפסל ולחה סה .רבעש

 ךלהמב רתוי תוטלובה תוזרכההמ המכ .םיפסונ םירצומ םיעיצמ םה שדוחהו

 םיבשחמ הגיצה רבעש שדוחבש ירחא .קאפמוק תרבחמ ועיגה ,רבמבונ

 הדובע תונחת שדוחה הגיצהו הכישמה איה ,יתיבה קושל םילוז םיינחלוש

 לשמל ,₪/0 \\טזאאוגוגטח \/4000 .דחוימב םייביטקרטא םיריחמב תויעוצקמ

 ןועש תויוריהמב 4 םויטנפ ידבעמ לע תססבתמה הלק הדובע תנחת וז -

 םייפרג םיסיטרכ לעו 80/8 תונורכיז םע 1845 תוחול לע ,2011 דע לש

 אוגוזסא לש 400 4א יכמות

 -מ לחה :םיריחמה .ז/1618-ו

 תא המילשמ איה .0

 תוזרכהה ירחא ₪%0 וק

 \/6000 הדובעה תונחת לע

 לע תוססבתמה ,\\/8000-ו

 ,1860 תוחולו אטסו ידבעמ

 -נניפ םימושייל תודעוימו

 םינכת תריציו ,םייבית ,םייס

 רשפא םיפסונ םיטרפ .םיילטיגיד

 ן ב וואוא.טטמוקא.טסחו/ תבותכב אוצמל
 קס 18/8

 ילילג יקוש ,זוג יאני ,ימולש יעור :ופתתשה
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 םידיינה תשולש םה תוחפ אל םיניינעמ

 ,/ז6887ו02700 םגד .קאפמוק לש םישדחה

 15 גצ םע עיגמ ,10112 4 םויטנפ ססובמ

 ,ןורכיז 32א18 םע יפרג סיטרכ ,שטניא

 ךמותש םיננוכ לש המח הפלחהל ץרפמו

 אוה ,קוסאגזגס 1714 .תפסונ הללוסב

 םויטנפ ססובמ ,רתוי לק םגד

 141 גצ םע 1082 3

 קוסאגאוס םגד .שטניא

 .\ווווטח לע ססובמ ,1

 שטניא 14.1 גצ לעבו א 9502

 סדומ ,סצס יננוכ םע םיעיגמ םתשולש .אוה םג

 וא 802.11₪ תססובמ טוחלא תרושקתב הכימתל הנכה ,תשר יסיטרכ ,(2

 51250/1650/1950 :המאתהב סיריחמה .סינש שולשל תוירחאו ,8!טוטסוה

 םירצומ םע הלש תומלצמהו תוספדמה יווק תא הגרדיש דראקפ טלויה

 תוזרכה רפסמ הפיסוהו ,הסינכה תמרל םייעוצקמ םירצומו ,יתיבה קושה רובע

 תוספדמ שולש העיצמ איה יתיבה קושל .הובגה קושל םימדקתמ םירצומ לע

 ךמותש ,יסיסב םגד אוה 11 8456 .[כטצ\16( תחפשמב תושדח ויד-תקרזה

 הספדה ףקיהל םיאתמו ,הקדל עבצ/ןבל-רוחש ידומע 5/8 לש הספדה בצקב

 הספדה יבצק תלעב יטסילאירוטופ םגד אוה 9406 .םיפד 1000 דע לש ישדוח

 12/15 לש םיבצקל עיגמש םדקתמ םגד אוה 9606 .הקדל םידומע 10/12 לש

 דע לש לודג הדובע חפנל םיאתמו תידדצ-וד הספדהב ךמות ,הקדל םידומע

 הספדהה רופיש תייגולונכטב תוכמות תוספדמה תשולש .שדוחב םיפד 0

 יליבקמ קשמימב תוכמותו ,תונווגמ הנכות תוליבח םע תועיגמ ,שווסוטחטו 1

 .(מיי'עמ ללוכ) חייש 999/799/529 :המאתהב םיריחמה .(!88-ו

 117 1 גפטז]6| העיתפמה רזיילה תספדמ איה ,1: לש ףסונ שדח רצומ

 תוכיאב 10קקזה דע לש הספדה יבצקל העיגמש 1158 תספדמ וז .1000ש

 .שדוחל םיפד 7,500 דע לש הספדה סמועל המיאתמו דחוימב תינוכסח ,6001

 התוא ךפוהש ,(מייעמ אלל) חייש 1,399 ,יביטקרטאה ריחמב איה העתפהה

 .יתיב קסעל וא ןטק דרשמל המיאתמ

 תקפסמש 411-ומ-טח6 תנוכמ וז .12 056 950 :המוד להקל הנופש רצומ דועו

 ידומע 10/12 דע) תספדמ לש תויצקנופ

 600א) קרוס ,(הקדב ןבל-רוחש/עבצ

 סקפו םוליצ תנוכמ ,(עבצ טיב 32-ב 12000

 םג איה .(ינדי/>יטמ | -וטוא)

 לש היצקנופ הנושארל הפיסומ

 תורישי תוילטיגיד תונומת לוהינ

 בשחמ אלל הספדהו ,רישכמהמ

 ןורכיז יסיטרכב הכימת תועצמאב

 5ו8)81/166, 0₪- .םיטמרופב

 :ריחמה .!6הוסזע 51ו6א-ר קהטו[1ג%\

 .(מייעמ ללוכ) חיש 9

 11 :הרבחה לש תופסונ תוזרכה

 לש היצקנופ םג קפסמש ,צס-אוא א2א2א4 ןנוכ ,פי/ כ-ו/ הוטו 1

 םישדח לסקיפ-הגמ 2/3 ימגד ינש .חייש 3,699 :ריחמה .60וא 122

 לסקיפ-הגמ 3.3 םגדו (חי"ש1,299-מ לחה) ?ווסוסצוווגו| תומלצמה תחפשמל

 ,₪אק קווסוטפחוהזז 100 םגדמ השדח תיטסילאירוטופ תספדמ .(ח""ש 2,499)

 .ההובג תוכיאב םימולצת תספדהל דעוימש (מ"ס 11א20) דחוימב תיטקפמוק

 .(מייעמ ללוכ) חייש 849 :ריחמה

 -תקרוה תוספדמ שולש .הלש תוספדמה וק תא איה ףא השדיח קפטמ תרבח

 ,ןגוסמ תוריהמה ןה ,680-ו 670 ,660 םימגדמ ,הזירכה ןהילע תושדח ויד

 איה 680 .הרבחה לש םימדוק םימגדל האוושהב םירופיש המכ תומשיימו

 2880א7200ק: תוכיאב טלפ הסיפדמש ,תודרפנ ויד תוינסחמ 4 תלעב תספדמ

 תלעב איה .הקדב עבצ/ןבל-רוחש ידומע 13/20 דע לש הספדה יבצקל העיגמו

 עיצמ 670 םגד .058/יליבקמ קשמימב תכמותו ,םיפד 150 דע לש ריינ שגמ

 ריינה שגמו ,הקדל םידומע 9.6/16 לש הספדהה בצק טעמל ,תומוד תונוכת

 הספדה בצקל עיגמו ,ויד תוינסחמ יתשב שמתשמ ₪60 םגד .םיפד 100 דעל

 549/879/1,099 :המאתהב םיריחמה .הקדל ןבל-רוחש/עבצ ידומע 12 לש
 .מייעמ + חיש

 -אירוטופ ויד-תקרזה תספדמ ,5וֶצוטא שווטוט 810 לע םג הזירכה הרבחה
 הספדה יעבצ 6 לש הייגולונכט לע תססובמ ,םייתיב םישומישל תיטסיל
 בצקל העיגמ איה .2880א7200ק\ לש הנחבא תלעבו ,הנתשמ הפיט לדוגו

 הק 056 950 ,הש | 4507061 1000\\ < 0686481 8450 :לאמשל ןימימ

 םספסח 51עוטפ 080-ו םספסח 51עוט5 ?חסזס 0

 ןיזגת 1 ןיזגמ ח+

 האירקל האירק
 זכרל אוה השוע יפוסש ,ד

 | ל

 רגאמב ,דחא דצמ ,אוה ןורתיה

 | .םישדח תונותיע וחא רמוש רתאהש בקעמב ,ינש דצמו .רתז

 ל כפ ,ואלילג םיניזגמה תשרל ולע הנורז

 וירושיקה תא אוצמל | כניחה ירמ ות ןאכ ?ןויליגל

 ימוסרפל האלמ סיר ק תמישר םג ןאכ

 לש רתא וניא אוהש

 | ,םי-תבמ איגש .אירעמ

 מ יהתאש ומכ בצועמ רתא

 רמולכ) .םיבצ

 :ועמ םיצירע/
 0 ללוכשו (םיבצועמ אל

 הרבסהו קבא

 יפל "ייטסיס
 ל הברה

 ילמס ,םישיא

 יטסילאיצוס

 | "ףחמ'יב .ותרדגה

 .תורדגה) .םינוק : ואצמת

 ד תמישרו שדשדמ)

 ועו

0 
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 עבצ ידומע 11.7 לש הובג הספדה

 ,םיילוש אלל הספדהב תכמות ,הקדב

 :בושח יכה .!188-ו יליבקמ קשמימב

 לש ק1א1[ תייגולונכטב הכימת הנשו

 -יגיד תונומת סיפדהל תרשפאמש ,קצטח

 תונומתה תמאתה תועצמאב) םיעבצה תוכיא לע תילמיסקמ הרימש ךות תוילט

 הוירכה וילע םילשמ רצומ .(הספדהה בלש ינפל א[ א טמרופל תוילטיגידה

 ,(טוקגט(1148]| תססובמ לסקיפ-הגמ 2.3 תמלצמ ,קזוטוטק( 21002 אוה הרבחה

 תייגולונכטב תכמות - ןבומכו ,)88 קשמימ תלעב ,א5 ילטיגיד םוזב תכמותש

 :המאתהב םיריחמה .הקפסח תיבמ תמאותה תספדמה םע "רבדל"" תעדויו ,סזא]

 .מ"עמ + חיש 9

 אוה ?6ז!טטווטח 2450 ץווסוט .םישדח םיקרוס השולש לע םג הוירכה 5קפסח

 אוה .טיב 48-ב 4800א24000קו לש הנחבא לעב ,דחוימב קייודמו ריהמ קרוס

 ללוכ ,השדחה \/ּגומא 66 תייגולונכט תועצמאב ההובג םיעבצ תוכיא חיטבמ

 1,989 :ריחמה .דועו ,[ווט\\וזט-ו 1188 2.0 יקשמימב הכימת ,הנבומ םיפקש םאתמ

 תונוכת עיצמ ,26ז!טטוגטמ 1650 ,ףסונ םגד .מי'עמ + חייש

 ,3200א1600 לש הנחבאב ךמות לבא ,תוהז טעמכ

 :ריחמה .ילנויצפוא אוה םיפקשה םאתמו

 יסיסבה םגדה .מ"'עמ + חייש 9

 טזוטטווסמ ,רתוי ילנויצנבנוקהו

 לש הנחבאב קפתסמ ,0

 קשמימ לעב ,2400א 120001

 + ת"ש 529 וריחמו 8

 .דבלב מי'עמ

 הרצקב תושדח
 אלל ישדוח רוביחל 517 קר :\081.-ה קושב םיריחמ רבוש טנווקא טנרטניאה קפס 1

 .ןמז תלבגה

 העיצמ הנכותה ./\ 0ש/שחצ6 תנכות לש לארשיב קווישה תליחת לע הזירכה 051 תרבח 1

 םיכרצל תומאתומ ,תואסריג רפסמב תמייקו ,הנפצהו עדימ תחטבא ילכ לש השימג תכרעמ

 ידי-לע לארשיב קוושת הנכותה .םייתלשממ םיפוגו םינוגרא ,דיחיה שמתשמה לש םינושה

 .קטייה תינלכ תרבח

 םירפס תואצוה עברא לש סע ףותישב ,השדח םירפס תונח קישה צוווטס! לטרופהת 1

 .(₪-800%%) םיינורטקלא םירפס לש בחר ןווגמ עיצי אוה תונחב .תוליבומ

 ירתא 2,500-כל וינפה רזחאמה ןווקמ ןויכרא המיקה ינקירמאה סרגנוקה תיירפס 1

 תבותכ .ב"הראב רבמטפסב 11-ה לש רורטה תפקתמ יעוריאב םיקסועש ,םינוש טנרטניא

 .86קוטחוטז11 גזטחוטט.סוש :רתאה

 תנכותב אלמ ןפואב תבלתשמש ,טפוסטרק תיבמ השדח 068 תנכות איה 56ח21.16 1

 .81750 :ראב הנכותה ריחמ .\0טפט לש .ה טוסו

 יתוריש קפסיש ,\18/0זטחו-ה רתא לש תשדוחמ הסריג התלעה לארשי טפוסורקימ 1

 .ואוצוא.חופ/טזטתו.60.] :רתאה תבותכ .םולשת אלל תנווקמ הכימת

 ותרגסמב ,סקוניל יססובמ סיסקפ יתרש תרדחהל עצבמב ולחה מביו טפוסמוק תרבחה 1

 .(םייק תרש לע הנקתה רובע) 5500 לש ריחמב סקפה יתרש תונקתה ורכמי

 .סוריו-יטנא תונכותל לוהינ תנכות איה או6אוט< תרבח לש (6ק01:6ע סוטוטצותווס) 60 1

 .קטנמיס לשו אאוט לש - סוריו-יטנא יגוס ינשב לפטל תעדוי איה ,השדחה 2.5 הסריגב

 16-ב רבודמ ןושאר בלשב .תילגנאה הפשב 11 יסרוק ריבעהל ליחתת קטייה .תללכמ 1

 .דועו \צוחטסואא 2000, 5001. 5טזצטז, !חוא, 23%, .אשד םיאשונב םיסרוק
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 יי
 גש ,לאטמ תוקהלל ילארשי לטרופ
 ו פי ]

 לאט |
 ב

 ייעדויש םישנא םינגראמש לטרופב

 -צומ םירושיקה ןכלו ,םירב המ
 ידח דומעו םיחל

 //-חו010.60.ו|

 ילארשיה ר'גנמה רתא
 יקחשמ ןגראמש ,יעוצקמו םישרמ רתא

 בשחמה קחו יי

 ,6 תו קו

 ףיסומש קחשמל ףסו

 תילארשיה הגילה

 יבס סירינרוטו

| \ 

|[ 

 .תונעיהה תא ול

 .וליחתה רבכ םיקחשמהו הלודג

 .ח -ו!.חח06600110.60.ו!

 הינו
 ייסח .תשממתמ אל לבא ,הבוט הנוופה

 סש שו ע

 וב

 > :( . ו
 \ | םילשהל רו כזומ ראשה תא

 | וו 25 טו
 ב יבש | ב8 שבב 5 ג 822 ןב]

 , םיועדח םירתא דוע

 ל
 תילארשיה הדוגאה לע עדימ ם*יח ילעב רעצ

 סז 560552002/ םיצירעמה רתא היצקפניא

 בת
 יב ]

 ןשי
 גה םיכותה רתא

 ה הינמ הירווקא
 חסַפ.60.| רתא חתופ עדמה ןיזגמ 1אלילג

 אש .60611105.600

 וו.

 או 25.פ\ח 5161 סו 0חווחזסחו5ז06| הניד)

 ןיזגמ 1%

 | הושעחצ5 = =|
 סא

 עובק רוביח תונורתפב הליבווט 013 קרב
 6 .לדוג לכב קסע לכל

 הנשמ אל
 ,לודג וא ןטק ךלש קסעה םא

 - ו
 .רנוחמ דימת התא 013 קרב םע ,דיחי
 ריהמ רושיק ךתושרל הדימעמ 013 קוב
 :םימדקתמ תונוותפ ןווגמב טנוטניאל

 / ב \ 1 ָי ! ן

 םע בולישב ,0ו3 קונג לש בחוה 09ה
 ו

 לכב קסע לכל םיחיטבמ ,תוודקתמה
 יתוניאו ריהממ רושיק לדוג

 .טנרטניאל

 ה
 עדי תחטבא ₪ \/קפח ₪ \\6פ וספווהַח ₪ 60-|06םווסה ₪ ?זטחוס ז6!סק 6 ן"לנ ₪ ז\\ ₪ 51 ₪ |50 :םיקסעל טנרטניאה תונורתפ לכב הליבוונ קרב

 .טוועפ הז תיבב טנרטניא
  .קרב הז קסעב טנרטניא
 14:. ' 1-800-66-00-77 וישכע גייח ךלש קסעה לדוג המ הנשמ אל

 שטא.;3ז38א.ה61.ו]



 שדח הוכ

 לבא רתוי הברה הנטק ,הורכה דועו

 תרבח :תורחאה לכ ומכ תוחפל תינשדח

 (סתוקאש| 188 ביכר הגיצה 531018

 רתויב לודגה חפנה ,108 חפנב ןושאר

 דע 8% יססובמ ןורכיז יסיטרכ לש

 .םיבורקה תועובשב לחי קווישה .הכ

 .5800-כ יופצה ריחמה

 ליחתמ לגרמל ןועש
 :ימשרה ומשב וא ,6ג%ו0 לש שדחה המלצמה-ןועשמ לעפתהל אלש השק

 תועטל רשפא עגרל - ידמל םימת הארנ אוה ןושאר טבמב .\/0/3-18אסז

 לעב ילזונ שיבג גצ םע ,ןשיה גוסהמ ,ירמגל ליגר ילטיגיד ןועשב רבודמש בושחלו

 יטמורכונומ) רתוי הברה םדקתמו שיגר גצב רבודמ ,השעמל .לודג תיכוכז ךסמ

 80 תא גיצהל לגוסמש ,(בורקב הצרא עיגיש ינועבצ םגד שי לבא ,םנמא

 ויתודימ תורמל .הזה ןועשה תרזעב ומלצתש םילסקיפ 144176 לדוגב תונומתה

 רפשל םג ןתינ) ידמל הריבס תוכיאב תונומת םלצמ אוה ,ירמגל תוילנויצנבנוקה

 .(ומצע ןועשב תוידוגינהו תושיגרה ןוויכ תועצמאב ןתוא

 .סודארפניא תועצמאב םלאפ וא ינחלוש בשחמל הרבעהב םג ךמות ןועשה

 רומשל ,בשחמל תונומתה תא ריבעהל תעייסמש ,תידועיי הנכות הלולכ הליבחב

 ףיסוהל תורשפאה איה ,תפסונ תניינעמ הנוכת .ןהב תופצלו ,1קח6 טמרופל

 .הנומת לכל רצק ילאוטסקט רואית

 ןמז רחאלו ,תיביטיאוטניאו הלק הרוצב השענ ןועשה לועפת

 ןוויכמ ,תאז םע .ויתונוכת בורב תולקב טולשל ןתינ רצק שומיש

 לש ימצע יוביכל ןועשה ןנכות ,היגרנא תללוז םוליצה תלועפש

 .שמתשמה ידי-לע יאמצע ןפואב הללוס תפלחה רשפאמ םגו גצה

 ןיינע ררועמ ןועשה יכ ונל רסמ) ,גניטקרמ 781 תינאוביהמ

 יעבט קוש הווהמש ,םייטרפה םירקוחה תייפולכוא ברקב בר

 ףיכש תורמל ,ףיכ טושפ אוה וב שומישהש ונאצמ ונחנא .רצומל

 רובע חיש 298 דועו ,ןועשל (מייעמ ללוכ) חייש 1,347 - תצק רקי

 ימזלש יעוד .בשחמל םודארפניא םאתמ

 זוז 6םוהסזס //016ה //0/3-ופאס|
 **א*+*
 מיימ 20א20 ,טיב 4 ,םילסקיפ 1204120 :הגוצת

 םורכונומ טיב 24 ,םילסקיפ 144א176 :הנומת טמרופ

 .ימינפ זיזגאח ןורכיז 1818 :ןורכיז

 תוריהמ ,ףוסניא דע מ"ס 30 חווט ,(מיימ 3.8) 2.8 השדע :םוליצ ינייפאמ

 .1/5.5-1660 םצמצה

 .76 וא םלאפל םאתמ וא/ו הנכות םע ,115%ט0% םודארפניא :םיקשמימ

 .ןוכיראת ,(תויורשפא 5) ררועמ ,רמייט ,רפוטס :תופסונ תונוכת

 .םישדוח 6 :הללוס ןמז

 מי'עב גניטקרמ 781 :ץיפמ

 .םודארפניא םאתמל ח"ש 298 דוע .(מייעמ ללוכ) חי'ש 1,347 :ריחמ

 .הטילשל לק ,חונ :דעב

 .תונטק תונומת ,ןבל-רוחש ,רקי :דגנ

 .ונמצעל םיצור ונייהש ןועש דוע :הנותחתה הרושה
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 אבה בלשל טניופ-ק'צ
 [וזטוא41| רצומל ןוכדע תליבח ,יק-1 לע שדוחה הזירכה טניופ-ק'צ תרבח

 ודעונש ,םירפושמו םישדח םילכ תקפסמ ןוכדעה תליבח .אטאו 06הטזו0

 תודועת ,(נץא) תחטבואמ תיטרפ תשר לש לוהינהו םושייה תא טשפל

 לשו ,(הרבחה לש /קא-ה רצומ) /א-1 ישמתשמל (661:864ו6%) תוילטיגיד

 םשב השדח הרוטקטיכרא .תוחוקל וא םיפתוש םע טנ-הרטסקא תותשר

 שומיש ידי-לע ,ץא ישומישב יתועמשמ םיעוציב רופיש תרשפאמ ,56661.

 יסיטרכב 32₪8-ה תנפצהב שומיש ומכ) וזכ היצקנופב םיכמותש תשר יסיטרכב

 תונחתל [וז6ו41| תנגה תקפסאב םג תכמות הליבחה .(לטניא תרצותמ תשרה

 -ב תוימניד 1? תובותכב תכמות ,/א תותשרב ןוגראל תרבוחמה תוקחורמ

 ./\ תווחואוזגוסז-ה תחטבאב םירופיש תללוכו ,03וטואעַ

 ,075886 תמזוי לע םישדח םיטרפ טניופ-ק'צ הפשח ,הזרכהה ךלהמב

 ירצומ סע היצרגטניא תרשפאמש החותפ הרוטקטיכרא העיצמ איה התרגסמב

 ןיב .(םיעוציב רופיש םירשפאמש הרמוח יביכר רקיעב) ישילש-דצמ החטבא

 דוע :הנומתב .םייקסע םיפתוש 300-כ רבכ םירבח המוויב יכ רסמנ ראשה

 עוריאב גצוהש שודיח

 לש סופיט-בא - הזרכהה

 ררחושיש רצומ ,501ט%ווא

 -ורקה תועובשב קושל

 -קנופ בלשי אוה .םיב

 תוזטאג!] ,בתנ לש תויצ

 ססבתהב ,/ץא תרשו

 .הרבחה ירצומ לע

 םרג 172-ב ןגנו המלצמ
 תוטסח תגיצנ ,קטייה תינלכ תרבח

 תא ץואב קוושל הלחה ,לארשיב

 רבודמ .68ק!ו ₪810 סיכה תמלצמ

 ,תילטיגיד לסקיפ-הגמ 2.1 המלצמב

 ,80 גוסמ ןורכיז יסיטרכ תססובמ

 11.7א) דחוימב הלקו תיטקפמוק

 תכמותה ,(םרג 172 ,מ"ס 4

 ,סליטסו ואדיו תונומת סוליצב

 תניגנבו ,תוילוק תורוכזת תטלקה

 תלעב המלצמה .\123 טמרופב הקיזומ

 סוז ,058-ו 1. ,אד86 יקשמימ

 ,ינדי/יטמוטוא סוקופ ,א2 יטפוא

 .5509 לחה :ריחמה .תנעטנ םויתיל תללוס לע תלעופו

 פו תונויסב םג וישכע :ססוסוח תומש
 תישארה תמויסה ,טוע ילעב כסזוגוח םש שוכרל ןתינ ,רבמבונ תישארמ לחה

 ןיזגמ ח%

 :, הריעז טע תמלצמ
 ק0ח68חו 8
 3 תבלשמ וז תיטקפמוק המלצמ
 ,וטנרטניאל סנרפנוק.ואדיו:םוליצ תויצקנופ
 .תילטיניד ואדיו הטל ילטיגיד סליטס
 58 לבכ+קשממ
 ולוזר היצקידניאל

 תתוכיאב תונומת 0 ,ההובג תוכיא תונומח
 תונכות טסו ינחלוש דמעמ ללוכ (הכומנ

 תרדוהמ הנתמ תזיראב

 תמדקתמ הריעזטע תמלצמ
 ג!קד<( קהה 12
 800,000 דע לש המישרמ תוכיאב טע תמלצמ
 3 תבלשמ .הנכות י"ע (1024768) ג6 םילסקיפ
 :תחא הריעז הומלצמב םוליצ תורטמ
 תונומת תמלצמ ,טנרטניאל סנרפנוק ואדיו תמלצמ
 ..תילטיגיד ואדיו הטילקמ ,תילטיגיד
 26 - ל קיפסמ) 06 ימינפ ןורכז ,(60 גצ+תיניע ,%8 קשממ
 דמעמ ללוכ ,(הכומנ תוכיאב תונומת 107 ,ההובג תוכיא תונומת
 .םובלאו הכירע ,הטלקה ,םוליצל םישרמ תונכות 5 לש טסוינחלוש
 ןתינ .(הפוצר הדובע תועש 2 - ל קיפסמ אאו) תוירטב 2 ללוכ
 םירביירד .ההובג תוכיאב תופוצר תוינש 10 דע ואדיו עטק טילקהל
 18 98/0200 - ל

 ריחמב הלולכ א6 ל גורדישה תנכות
= -* 5 

 םימדקתמ ואדיו תרושקת תו/ורתפ

 .תופרוצמ קושב תוליבומהמ

 לוק + טע תמלצמ
 גוקדשא טפווסגו/ שח 2
 טעה תומלצמ םוחתב רתויב בוטה םגדה עיגה

 !!תחא המלצמב םישומיש 5 !!לּוק תטלקה ללוכ
 טגרטניאב רתויב םירכמנה םה טעה תומלצמ ימגד
 ףסונבו וגוסמ ללכושמה רתויב בוטה םגדה עיגה התעו
 תמלצמ ,סנרפנוק ואדיו תמלצמ . םיליגרה הישומישל
 םגדה .תוילטיגיד תונומת תמלצמו תילטגיד ואדיו
 .לוק תטלקה תולוכי לעב אוה ופושמה
 תונומת 26 לש םוליצ רשפאמה הובומ :09גא ןורכז 88
 ףיסוהל ןתינ .הליגר תוכיאב תונומת 107-ו ההובג תוכיאאב
 .םיטרפ דועו םוקימ ,ךיראת ,רוכזא תרטמל תונומחל בוביד
 תמלצמ * תוילטיגיד תונומת תמלצמ :םישומיש 5 .הנומתל
 (םילהנמ פייט) לוק תטלקה * ואדיו תמלצמ * סנרפנוק ואדיו
 תונכות ןווגפ (תונומת וא/ו ואדיו) םוליצל לוק תפסוה"

 04 גוח 0
 תיטוחלא המלצמ תכרע
 היזיולטל רוביחל טלקמ םע
 ,םידלי ירדחל ,תיבל תילאידיא תיטוחלא המלצמ
 ..הפוקל ,ןסחמל ,לעפמל ,דושמל
 (סיטרכ שורדו בשחמ וא ואדיו ,היזיוולט י"ע תירשפא הטילקה
 .הלק ,רטמ 100 דע חווט ,רודיש לש ההובג תו ומ ןופורקימ
 דחא טלקמ לע תומלצמ בלשל ןתינ ,הלעפהו הנקתהל הטושפו
 תינמז-וב םיורתא העבראב תופצלו

 הריעז ורקימ תומלצמ
 הוקדש( 00ח08חו 080508 3

 ו תוכיאבו ודו
 ורכיז תלעב !12 5 דע ,640%480 היצולוז האישנל רחויב
 ,והובג תוכיאב תונומת 26 - והיגר תוכיאב תוגומת 107-

 0/7 םירניירד . תונעטנ .םויתיל חולל

 תילטיגיד המלצמ
 סחפוופמתמ 0
 תדבח לש רצויה תיבמ לסקיפ ןוילימ 1.3 תילטיניד המלצמ
 .תוילטיגיד תומלצמ רוצייב הליבוממהו הלודנגה 8
 5 .ןי% טמרופ ,2 א ילטיניד םוז וס .24 אז עבצ ,\ 260 היצולוזר
 ,הנבומ יטמוסוא שאלפ ,תונומתהו טירפתה תנצהל ץניא 1. ינועבצ וא ךסמ ,ואיוו יסיטרכ י"ע ןורכז תפסוהל תורשפא - הנבומ ןורכו
 .-רועו תונכות טס ,תוללוסו קפס ללוכ (דועו תידרפס, תיתפרצ .תילגנא) תובר תופשכ ךמיות

 הוקמו

 עטק טילקהל וא םלצל בייחו חטשב ךנה
 ףולשל הז תושעל רתונש המ לכ ?ןטק
 דחוס וּועקשז הריעז טעה תמלצמ תא

 תבלשמ וז תיטקפמוק המלצמ 76
 ,טגרטנאל םנרפנוק ווליצ תויצקנופ 3
 תתילטיגיד ואדיו הטלקה ,תילטיניד סליטספ-20
 ,היצקידניאל (60 גצ+ תיניע ,וו%8 לבכ+קשממ
 .קיפסמ) 8%ו6 ימינפןורכז ,1006 3522286 היצולוור
 תוכיאב תונומת 3כ0 ,ההובג תוכיא תונומח 60 -ל
 .םישרמ חונכות 5 לש טסו נחוש דמעמ ללוכ (הכומג
 .ללוכ .םובלאוליימ-ואדיו,הכירע ,הטלקה ,םוליצל
 .הגתמה בצמ תועובש 2-ל קיפסמ א\ג) תוירטב
 דיו עטק טילקהל ןתיג (הפוצר הדובע תועש 2-לו
 או 98/6/2000 - ל םירבייד .תופוצר תוינש 40 דע

 קדש( 0003 0
 םע טע תמלצמ

 תונומת 400-ל
 תמלצמ !ילופכ ןורכז םעטעה תמלצמ
 300,000 (640 ג 460) לש תוכיאב טע
 !סיכ לכל תסנכנה םילסקיפ
 .תחא הריעז המלצמב םוליצ תור כ תבלשומ
 תמלצמ  טנרטניאל סגרפנוק.ואדיו תמלצמ
 ;ל .תילטיגד ואדיו הטילקמ תילטיגיד תונומח
 בציתיניע 058 .קשממ !הב שמתשהל וקיספת
 .49-ל קיפסממ) 16 או ימיגפ ןורכו\((כ 6080
 תוכיאב תונומת 400 ,ההובג תוכיא תונומת
 יטסו ינחלוש דמעמ ללוכ 6 תסיחדב הליגר
 הנירע ,הטלקה ,םוליצל םישרמ תונכות 5 לש
 ראוא %16/2000/98-ל םירביירד, םוכלאו

 ילטיגיד םילהנמ פייט
 ו/ה-ויפ0/50

 תתילטיגיד הטלקה מע םילהנמ פייט

 ,םיטנדוטס ,םילהנמל הלועמ
 רועו םיאפור ,םיצרמ
 ואו -ב דנואס יצבק חולשמ
 .טנרטניאל דנואסה תאלעהו
 ולוק י"ע הלעפה
 .058לבכ -רוביח
 ווהטלקה תוקד 548 0
 ווהטלקה תוקד 270 0

 " בטיפול הממיב תועש 23 תונמזהל
 .לט ןולוח 12 תתסה 'חה - ג.א.מ תצובק תורשו קוויש ,אובי

 הריעז ואדיו טע תמלצוממ
 גוקד שא וזוקמסז 668 דחוס 8

 סנרפנוק ואדיו תמלצמ
 עס 6

 !!ההובג תוכיאב 58 ואדיו תמלצמו!! םיעוציבו עבצ תונוילע
 וווטנרטניאב הדיעו תוחישל המלצמה שמתשמל תוחונ
 ,ףוסניא דעו פחחו מ סוקופ 301% דע 350/00 לסקי 005 640480 תוכיא
 ,ידמ ההכ וא הריהב היהת אל הנומתהש ךכ עבצ ןונווכ ,רואל יטמוטוא ןונווכ
 .תונכות לש טס ,המצע המלצמהמ תונומת תדיכל +-2.0/1-6 סחווח השדע
 (ותפרוצמ הנכות) שוטניקמ יבשחמל םג המיאתמ .ףרוצמ םירביירדו

 המלצמ + םילהנמ פייט
 04ועסצ שא 0

 !קסע לכב הבוח רישכמ 7
 תתונומת םוליצו תילטיגיד הטלקה ||

 .לסקיפ 6408480 לש תוכיאב
 רקס ,םיקסע תושיגפל הלועמ |

 וצי
 תטלקהל םיטנדוטס ,םיקווש
 דועו תוכורעת ,תואצרה
 144 -ב דנואסו תונומת חולשמ

 דנואסהו תונומתה תאלעהו |
 58 לבכ+רוביח .טנרטניאל
 !לוק יע הלעפה

 תוגומת 250 דע - קאפ |
 !ותוקד 548 דע לוק חטלקהו |

 א
 תונומת 250 דע - 0
 ו!תוקד 270 דע לוק תטלקהו

 3 ב "הקילדמ" המלצמ
 תיצמ תייומד
 קדש( חזו

 יי
 ומ"ס 86 לדוגב ינשדח בוציע
 וא ראווצה לע האישנל תיצמ תמלצמ
 300,000) 6404440 לש תוכיאב סיכב
 .עיגהל הלולכה הנכותה י"ע .(םילסקיפ
 .\ לט קייפ א 1024264 לש היצולוזרל
 המלצמב םוליצ תורטמ 3 תבלשמ
 סנרפנוק ואדיו תמלצמ :תחא הריעז
 - ,.תילטיגיד תונומת תמלצמ ,טנרטניאל
 רצ תיניעטצו קשממ !הב שמתשהל וקיספת אל .תילטיניד ואדיו הטילקמ
 07 ההובג תוכיא תונומת 26-ל קיפסמ) 4 + ימינפ ןורכז ומ ₪
 םישרמ תונכות ל לש טסו ינחלוש דמעמ ללוכ (הליגר תוכיאב תונומת
 םירביירד .םובלאו ואדיו ראוד ,סנרפנוק -ואדיו ,הכירע ,הטלקה. םוליצל
 ואו 96/0/2000

> 

 תינועבצ תילטיגיד ואדיו תמלצמ
 דפא60 ₪ 0
 בשחמל המיאתמ סנרפנוק ואדיול טנרטניאב שומישל 15 ואדיו תמלצמ
 .החונו הלק רתויב הנטק המלצמה .דרשמב וא תיבב שומישל 6 וא אשינ
 .לסקיפ 100,000 שמתשמל תוחונ םע ההובג היולוגכט תבלשמ הלעפהל
 תרונו ינדי סוקופ ווי ןחלושל םגו ךסומל םג ןווכתו דנטס (320%240)
 רחבמ .סנרפנוק ואדי תילטיגיד תוומלו םוליצל תשמשמ .תיזחב הרקב
 .תונו לק טומישל תונכות

 סליטס תמלצמ
 הגמ 2.3 תילטיגיד
 טחסדס6גש ספ 0
 ינועבצ ירוחא ךסמ םע לטקיפ ןוילימ 2.3 ההובג תוכיאב המלצמ
 רוביח (5א\אד6סוא) ןורכז 206 ,היצולוזר 160081200 ,ץניא 18
 .םוקופ .5אויסיטרכ םע ןורכז תבחרהל תורשפא ,ילאיריסו 8
 .הנכוחו םילבכ ,חכ קפס ,תוללוס ללוכ ,הנבומ שאלפ ,יטמוטוא



 שדח הוכ

 לש םידחוימה םיכרצה תא קפסל ידכ דחוימב הרצונש הנושארה תימואלניבה

 16 אא) ימלועה טנרטניאה ןוגרא טילחה דקתשא רבמבונב .םיקסעה תליהק

 םויה תומייקה ולא לע ףסונ ,םסחוגוח תומשל תוישאר תומויס עבש ףיסוהל

 .חּגחוט ,םיקסעל תדעוימה .טו ,שומיש לכל תדעוימה .וח10 :(סזש-ו טסווו, ח6ו)

 תועוצקמ ישנאל תדעוימה .קוס ,םייטרפ םישנא ידי-לע שומישל תדעוימה

 םיביטרפואוקל תדעוימה .טטטק ,םינואיזומל תדעוימה .ווטצסטומ ,םיישפוח

 ךילהת להנתה םינורחאה םישדוחה ךלהמב .הפועתה תיישעתל תדעוימה .גזס-ו

 שדוחב ליחתי חּגווו6 תמויסל םושירה .ומ10-ו טםש תומויסל םדקומה םושירה

 .ועבקנ אל ןיידע תופסונה תומויסב םושירה תחיתפל םידעומה .רבמצד

 םלועב לודגה חוטשה גצה
 הטירכה תינאירוקה 1.0 תרבח

 םיחוטש המזלפ יגצ השולש לע שדוחה

 .שטניא 60-ו 42, 40 םילדגב ,םישדח

 סינורחאה ינשו ,4:3 טמרופב ןושארה

 תומדקתמ תונוכת דבלמ .16:9 טמרופב

 ,1:350-500 לש טסרטנוק סחי ומכ

 ,תולעמ 160 לש תיקפוא הייפצ תיווז

 -ה םגדב) 12808720 לש היצולוזרו

 םע םיעיגמ וללה םיגצה ,(שטניא 0

 םעו ,ש6 זחקטו-ו כ ,ואדיו תסינכ

 םיחוטשה םג םה .םיקתינ דצ ילוקמר

 88-119 לש ליפורפ םע ,םגוסמ רתויב

 ,חייש 38,500 :המאתהב םיריחמה .מיימ

 .524,500-ו ,ח"ש 0

 וזוופ קטייה לוהינל רפסה-תיב חתפנ
 תחיתפ תא רבמבונל 20-ב גגח ,111'א8 קטייהב לוהינ ידומילל רפסה-תיב

 ןמויב םושרל
 קטייהב םיעורא

 ישישל יעיברה ןיב םייקתת ,םיבשחמו םישנא תרבח לש 2001 לארשי סקדמוק תכורעת =

 .03-6385848 :םיטרפל .ביבא-לתב םידיריה זכרמב רבמצדב

 ,תינורטקלא המיתחל !:כג-ה תונקת םע תודדומתהל סיינוגרא תונורתפ אשונב ןויע וי =

 ראואט יטיס ןותרשב רבמצדל ישישב םייקתי ,(0זוטוט זטאטסחו 1-58 תוסחב

 .365 החולש ,03-5311311 :םיטרפל .ןג-תמרב

 -לת תטיסובינואב היגולונכטו עדמ-וננל זכרמה ןוגראב ,לארשיב היגולונכט -וננ םורופ ₪

 .03-6130576 :םיטרפל .ןג-תמרב ראואט יטיס ןותרשב רבמצדל -10ב םייקתי ,ביבא

 תונויער תוסחב ,תואדוה יא רבשמ לצב ילאיצוס ןוחטבו הדובע אשונב ןויע םוי =

 .03-6090690 :םיטרפל .ביבא-לתב ןוטלרק ןולמב רבמצדל 10-ב םייקתי ,תודותע

 20-ב סייקתי ,טפוסורקימ םורופ תוסחב ,קחשמה םש - תודירש אשונב ןויע םוי =

 .09-9520698 :םיטרפל .ביבא-לתב הפי יא צכרמב רבמצדל

 רבמבדל 27-ב םייקתי ,ללוכה ןורתפה - \צוחשסוא א0-ו 0166 א אשונב ןויע םוי אש

 .09-9520698 :םיטרפל .ןג-תמרב ראואט יטיס ןותרשב

 201 המ | 8

 גנטי

 םוקמ
 םיירלופופ יכה םירתאה
 (םינוילימב) םישלוגה רפסמ רתאה
 1 "01 דוס \(פזחסז תשר 1
 20 "\198-11:0ז0506 ירתא 2
03 6 
 2.04 "ךטח8 [/005 4

5 010.00 164 

 2008 *\/אסח6/-חוטפזפ8| ירתא 6
7 500 
8 2.5 
 25,386 *((8/! ופחסע טנרטניא תצובק 9
 2,566 *000חוטסז58 61וש0זא 0

 הצובקה ירתא לכ'
 םירקבמה רפסמ לודיג יפל בשוחמ גורידה
 .םוי 30 לש הפוקת ךשמב

 בכמה ןמ
 (ב"הרא) םישדחה םירתאה

 רתויב םיירלופופה

 (םינוילימב) םישלוגה רפסמ רתאה

 1.008 5 וָטפסוזַפסס.ססהה
 1,004 5 18ח.ססה

 208 דפ .ססח

 1,647 = זוהה 19607019.00ו

 1,314 וס 600067000ח]וח6.00ו

 ורקיבש ,םיידוחיי םישלוג גציימ רפסמה
 .רבוטקוא שדוח ךלהמב םירתאב

 גוכה תמחלמ

 םול]

 כ
 תינוגר

 םימושי ןוילגו ןלילמת ,(

 ו ]
 רתאב ,תומח יכה ת

 ם
 :0!90/3ז 2

 חה עונמב רתויב םי |

 ססחו לש

 תשר קחשמ ,םזבָחְסַחַהג|| 2

 דה החא50ועוחַח 3

 יב

 רטספאנ ףילחת

 \וסז

 נייתסהש עובשב םישופיחה תא
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 ג שש

 תמר ₪ 2 ןוירוג ב-הילצרה = 153 החחא-הננער ₪ "ולייא ןוינק - ןג תמר = *-- לפה

 .תבש יאצומב תוחותפ תויונחה * היטעתה רוזא 7 רג

 יי --- -

 ףולא לש ורופיס
 םיגתומה יביכר םע םלוכ תא ףקועש םלשומה בשחמה .ןויפמ'צ
 \ו!וסזס50105 -ו 53150ח" ,[ח5!16 :םלועב םיליבומה
 (וחוטו" '"ע רשואמ זראמ) םא תוחול ,קפחווטחו 4 'דבעמ - םיירוקמ |ח!פ" יביכר

 םיחישק םיקסיד ,פטפ ,םיברוצ ,ספ יננוכ ,םיכסמ - 58חו5טחָפ" ירצומ
 חצנמ ריחמב וישכע רבכעו םישקס חול ,הלעפה תכרעמ - !!!0ז0501(' יביכר
 6חההוקוסה 04-1.5002
 חופו" 4-1.5602 400/02 8 דבעמ

 ירוקמ חופו" (\וחחוקטס 4001/02 58 םאחל
 ו שור רכז
 7 50 2008 ו חשק קסיד

 566 \/90 70 / חוטב דד 2 328 הק
 1800 / אסו 4097 1024 ספ
 דשאס 1.4408 3.5" / 55086 שס א16 8
 חופו" רשואמ 4 -ל ידועיי 0! דא 300

 .םדומ / יפרנ סיטרכ
 .םילוקמר / לוק סיטרנ |
 םיטקסיד / םירוטילקת ןגט |
 ראפ |

 םיווש 8 2 1

 (מ"עמ ללוכ ח"ש 5496)
 ה .טנרטניא רוביח ינצחל ד < //\סז0901* !חוסזחפ| תזלקמ
 8, ו ווסזס50וז* חו רבכע
 -- שש .תורפס < \/!וטזס50(" וס ס/5 אש [0%1ש תירכע הנועט .הלעפה תכרעמ
 , 5050 75301- 0.20 הדוקנ לדוג .הכומנ הנירק לעב 17" .ןיטולחל חוטש ךסמ

 ג יו בשחמב הנועט 2001 סוריו יטנא ןוטרונ
 ם . ב ש ח מ | 1 י ח תוירחא םייתנש = ילארשיה םינקתה ןוכמ י"ע רשואמש דיחיה בשחמה

 ' ,- במא- וירזע ןוינק - ביבא-לת ₪ 50 ףוננזיד 'חר ,רטנס ףוגנזיד - ביבא-לת ₪ קילאיב תניפ יקסניטוב'ז -םרלא זכרמ - ןג תמר = 7 . 1 \ - במא- יקסניטוב'ז -ו - ןולייא ןוינק - ןג תמו < זכרה
 ו 0 א ה 8 7 מ ל ,וינווא קרָאפ - ו ו - 0 ה ה 4 5 5 7 6 ל 1 3 ו ו .*תננא' ל ו ו ד

 ד ה -רטנס ₪ - .םורד 6 ול ןיקנח - הלופע ₪ 10 ףידחלא 'חר - הירבט = ריעה -ּ ל דה קא : הי 5 כ רב וינק - "6 (ה וי 4 - וי 6 םירע ןוינק - אנס רכ ₪ ינ -ה - 2 ו
 למר = % טיטפה 'חר רטנס ראואכ - הנויצ סנ ₪ *21 בורחס בהזה

 וינק-תיליע תרצנ ₪ *ןוירק - קילאיב תירק :ו5צ *יטיס דודטא 1 לצרה 'ור -
 ורד *היטעתה רוזא ,דטנס לאימרכ - לאימרכ = *147 הדוהי רב ךרד - ןנח לת

 צ א\|(א

 "גש 1ח461% 105266 1.080 הח6 ה11טתו ל הס תסקו81066 103001185 01 1ה16] ( סקסו 110 ה ]ו /ח1160 518165 חו 0116 60



 שדח הוכ

 תוקד ךות תילאוטריו תונח
 לוכי ונתיאמ דחא לכשו ,ןווקמ קסע םיקהל טושפ המכ ונל ורפיס םעפ

 םג רתוי רחואמו ,םילודג םיקסעו תורבח ןיינעל וסנכנ ךכ-רחא .הז תא תושעל

 רשאמ םלתשמ תוחפ הברה הו (820) יפוסה חוקלל רוכמלש הנקסמל ועיגה

 .(828) םיקסע םע םיקסע תושעל

 תונח לש תיתרתחמ המקה ,קטייהב רבשמהו ןותימה עקר לע ,םויה לבא

 ,הכומנ תיסיסבה העקשהה .ריבס רתוי הברה ןויער םואתפ תיארנ תנווקמ

 םא - הפי ףסכ תושעלו םייתורחת םיריחמ עיצהל רשפאו ,םיטעמ םינוכיסה

 ומכ דובעת ,בוט הארת תנווקמה תונחהש ,רמוא "ןוכנ" .ןוכנ הז תא םישוע קר

 .התוא להנל לק היהישו ,תחטבואמ היהת ,ךירצש

 איה .5וגזישטט> תרבח לש \\שטצווטק תנכות העיצמש המ רתוי וא תוחפ הז

 רחסמ רתא לש לוהינו המקהל רגובו םלש ןורתפכ ,2.0 הסריגב ונילא העיגמ

 דירוהל רשפאש ישפוח רצומ איה המצע הנכותה .ינוניב דע ןטק ינורטקלא

 .8וגזאטט> תרש לע רתאה ןוסחא תרומת םימלשמש ינפל תוסנלו טנרטניאמ

 תא רתופ הז ,תילאוטריו תונח לש תיטמוטוא היינבל תונווקמ תוכרעמל המודב

 רבודמ הו הרקמבש אוה לדבהה .םימויאה בור ינפמ ןגמו תוינכטה תויעבה בור

 .רתוי הברה חונו םכחותמ ילכב

 םיביכרמש םינושה םיטנמלאה תריציל םישורדה םילכה לכ תא תללוכ 5וגותשטסל

 הנכותה ,תילגנאב אוה שמתשמה קשמימש תורמל .דחי םבולישו ,רחסמ רתא

 .תיגול וא תילאוזיו תירבעב ינקת רתא רוציל תעדויו ,האלמ הרוצב תירבעב תכמות

 םע סידומע תריציל שמשל תולוכיש ,תונכומ תוינבת םידמוע רתאה חתפמ תושרל

 .'וכו םירצומ גולטק ,תושדח ,הרבחה לע רבסה

 -אמה ,תוינק תלגעל רושיקל ןתינ גולטקה דומע

 הנכותה .יארשא יסיטרכ תועצמאב היינק תרשפ

 תחא) יארשא תקילס תורבח 3-ל רושיק העיצמ

 - רופיסה לכו .(תילארשיה 'זחומעו!!ג איה ןהמ

 לש ןיינע תמאב אוה - םינכומ םינכתהש עגרמ

 יתרשב ותוא ןסחאל רשפא ןכומ רתאהשכ .תוקד

 ריחמב .שדוחל 519.99-מ לחה תרומת ,הרבחה

 תובותכ ,10א18 לש ןוסחא חטש לבקת הזה

 םא .יארשא תקילס תורישו ,ינורטקלא ראוד

 .סיפסונ םילולסמ שי הזמ רתוי הצרת

 זכרמ םע ,תילארשי הרבח איה 5וגזואטטל

 הינטירבו ב"הראב םיפינסו ונלצא חותיפ

 הלש רתאב .קווישב רקיעב םיקסועש

 תא דירוהל רשפא (ששוא.צ(8זוש6ס?.טסמה)

 דירוהל ,תונכומה תוינבתה ללוכ הנכותה | ]

 .ץפ:-ב אלמ ךירדמו תופסונ תוינבת % קצב

510//602 //605000 0 
 צ*אצ%

 .ינוניב דע ןטק ינורטקלא רחסמ רתא תריציל תנכות :רואית

 האלמ הכימת ,יארשא תקילס ןונגנמ ,תונכומ תוינבת :תודחוימ תונוכת

 .תירבעב

 \וצוא.91ג/6ס?.טסתו :לתא

 .הרבחה תרשב חוריא רובע שדוחל 519.99-מ לחה :ריחמ

 תוינבת לש בר רפסמ ,שומישל הלק ,הריהמ הדובע ,תירבע הכימת :דעב

 .תונכומ

 .לודג רתא תמקהל המיאתמ הניא .תיסחי תלבגומ :דגנ

 .תילאוטריו תונח תמקהל ןייוצמ ילכ :הנותחת הרוש
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 עקר ילעב ,םיטנדוטס 31 ינש ראותל וב ודמלי .ןושארה םידומילה רוזחמ

 ךשמית תיביסנטניאה םידומילה תינכת .םינושה קטייהה יפנעב הדובע ןויסינו

 ביבא-לת תטיסרבינוא לש ףתושמ א18.ג ראות ולבקי םירגובה .אלמ ףקיהב הנש

 .\אואוש.180.ג0.11/11₪ :רפסה-תיב רתא .וגקישמ !צסזו[\\/טגוטזח תטיסרבינואו

 םוק-טוד ןדאל ןיב
 \\!ו66.טסחו לש תושדחה תוריש

 שכר רבוטקוא ףוסב יכ חוודמ

 תא סל'גנא סולמ םיבשחמ שיא

 רבעב .58001-פ1ח126:ה-טזסשק סו

 ךייש הזה עסמגומ-ה םש היה

 קנע ,88ש6ו ₪וה]ג6וה 0זסטק-ל

 ינב תולעבבש ימואלניבה היינבה

 .ןדאל ןיב המסוא לש ותחפשמ

 רוקמב שכרנ םשה ,האילפה הברמל

 דעומשכ ,2000 רבוטקואל 11-ב

 הנשל שארמ עבקנ תולעבה תעיקפ

 סו* ,2001 רבמטפסל 11-ב :דבלב תחא

 דמאה שכורה .ב""הראב רורטה יעוריא

 םוחתל סנכיהל לחה הנורחאלש ,ינקיר

 רמוא ,"םחתמ תומש לש תויצלוקפס"

 13,000-ל לעמ םימשרנ םוי ידמ יכ

 ,יברעה םלועהמ רקיעב ,רתאב םיטיה

 רתאל ותוא ךופהל טילחה ךכיפלו

 רתויב שקובמה טסירורטב דקמתיש

 ליחתהל יופצ היהש ,רתאה .םלועב

 -ונל 15-המ לחה האלמ הרוצב לועפל

 .המקה יכילהתב ןיידע אצמנ ,רבמב

 ינורטקלאה ראודה יחי ,תונ ראודה
 סמוקמ תא וניפ םייתרוסמה ראודה יתוריש ,תעכ םיארנ םירבדהש יפכ

 ראודה יתורישב העיגפהו ,סקרתנאה תופטעמ ינפמ הגאדה .ינורטקלאה ראודל

 םיחרזא דדועל תוינקירמאה תוילרדפה תויונכוסה תא תועינמ ,םיליגרה

 ושע תויונכוס שמח .ליגר ראוד יתורישב םוקמכ ינורטקלא ראודב שמתשהל

 תרושקתה תדעוו ,הרובחתה דרשמ ,םינפה דרשמ ,הדובעה דרשמ :התע דע תאז

 יכ העידוה הנורחאה) היגרנאה לש היצלוגרל תילרדפה הדעווהו תילרדפה

 תעדל ןיאו תינקירמאה ראודה תושרמ ראוד הלביק אל רבוטקואב 24-ה זאמ

 .(שדחתי הז תוריש יתמ

 \(60 6סח16ז606וח9 םגו
 ,רבמטפסב 11-ה יעוריא תובקעב הנדעל םיכוז \\טט 0סח!טוטחטוחט יתוריש םג

 םסינפ לא םינפ תושיגפל הפולחכ םינוגרא לש לדגו ךלוה רפסמ םישמשמו

 תרבח לש שדח רקחממ הלוע וזה הנקסמה .תויתשבי ןיב תוסיט תובייחמש

 יכ ךירעמ ,רקחמה תא עציבש ,רדנסכלא דיוויד .=זסאו 8 5ט1!וצגם רקחמה

 םיזוחא 75-כל עיגי ,האבה הנשבו הנשה \\טט 60ח!טזטחטוחט-ה קושב לודיגה

 הנשב" :תוסיט ינפמ דחפה קר אל איה לודיגל הביסה ,וירבדל .עצוממב הנשל

 תפקתמ רחאל יכ רוכזל םייושע םה םלוא ,סוטל ודחפי אל ילוא םישנא ,האבה

 בר ףסכו ןמז וכסח םה יכו ,השיגפ םוקמב ואדיו תדיעוו וכרע םה רורטה

 ."תאז ושעשכ
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 אבה וש ₪ קהרבדה
 םיילטיגידה םייחל םימלשומה םירזעה

 םימושיי לש לובטל תופצל רשפא ,קושה לע הלפנתה 00666/6 2002-ש ירחא שדוח

 תנכות :םיככוכה תא םכרובע ונרחב ,םייתניב .הרוכע דחוימב וונאתויש םישדח םיקחשמו

 רוטלומיס ,םיימש תפמ ,ילסרבינוא קוחר טלש ,תשר לוהינל ילכ ,ואידיו ןגנ ,הקיפרג

 רכמתהלו דירוהל .דועו הסיט

 הלעפהה תכרעמ ,טטאטו/6 2002 תא ונגצה םדוקה ןויליגב

 םילכ לש עפש דבלמ .די-ףכ יבשחמל טפוסורקימ לש השדחה

 םע העיגמ וזה תכרעמה ,תושדח תויגולונכטב הכימתו םישדח

 וניא הז .\/וחוטשא א לש הזל המוד ,ידוחיי שמתשמ קשמימ

 לש חותיפה ףצר תא טפוסורקימ הקיספה ובש דיחיה םוחתה

 רבעמה אוה ,ףסונ יתועמשמ ייוניש .1/וחשסואא 6 תוכרעמ

 (ולאכ שולש םוקמב) הדיחי דבעמ תרוטקטיכרא לע תוססבתהל

 .לטניא תיבמ 5ווסחפ/\זף דבעמה לש -

) 
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 המצועה תא רבכ םיריכמ !₪ג0) דיה-ףכ בשחמ ישמתשמ

 קר אל רושק טפוסורקימ לש ךלהמה לבא ,הזה דבעמה לש

 קבאמה תליחת תא ןמסמש יגטרטסא ךלהמ והו .םיעוציבל

 הלעפהה תוכרעמ תא הרפת איה םגש ,ץג!וה תרבחב רישיה

 לש ואשטחמ4]| ידבעמ) תחא דבעמ תרוטקטיכרא ביבס הלש

 חתפל הצור טפוסורקימש אוה ,ךכל ירקיעה רבסהה .(הלורוטומ

 תוססובמ תומרופטלפה לכ לע ץורל ולכויש םיינקת םימושיי

 וז לבא ,םיחתפמה תא תצק ליבגי ילוא הז .עטטו 0/5

| 
| 

 .ןיזגמ ₪ +
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 יג 11:ג]

 רתויב תמדקתמה היגולונכטה תא םכל האיבמ קטאידמ

 והחזס6! 6ה1והו 4
 ןחלוש יבשחמ רובע רתויב םיהובגה םיעוציבה לעב דבעמ-ורקימה

 ו.

 יבשחמ לש תוליעיהו המצועה ,םיעוציבה לכ ,דרשמב םכלצא בורקב

 .קטאידמ לש תוירחאהו תורישה םע ₪!66:216% ₪/4 ,שדחה רודה
 ,וידואו ואדיו דוביעל דחוימב םיהובג םיעוציב קינעמ ,1.5 - 2 אוח2 תוריהמב ,שדחה 4 םויטנפ לטניא דבעמ 8

 .דמימ תלתב הקיפרג תגוצתו רתויב תושידחה טנרטניאה תויגולונכט לוצינ

 תויוריהמב ץורל ול תרשפאמה !חופו ופ!םטזפ( תרוטקטיכרא ורקימ םע ,ןיטולחל שדח בוציע שדחה דבעמל ₪

 .דחוימב תוהובג

 .םיכירצ םתאש העקשהה רזחהו םייחה תלחות ,םיעוציבה תא דבעמה קפסמ ,םייקסעה םישמתשמה רובע ₪

 .ופסוהו6א סטו -ו .וס0ו810% 1% ,ו00/819% [/3 ,/ו90ו810% 5/8 תוכרעמ םג שוכרל ולכות קטאידמב ₪

 ,תרושקת גנירמובו קטאידמ תללכמ ,תותשרו הכרדה קטאידמ ,םיבשחמ קטאידמ תא תללוכה ,קטאידמ תצובק 8

 .האלמ תינכט הכימתו םלשומ תוריש ,תונימאל ףדרנ םש איה

 קטאידונ 4
 7 0. הפיח ,20 הישעתה יצולח 04-8813300 :ישאר דרשמ +

 או ה260ופפוהדשא.60.1₪ הינתנ (גלופ) ,שדחה הישעתה רוזיא ,19 םיצורח די 09-8351166 :זכרמ ףינס +



 : רבדה
 םיילטיגידה םייחהל םימלשומה םירזעה

 לכ םימושייה לכ תא ץירהל ולכויש ,םישמתשמל תיתימא הגיגח

 .תומיאתל גואדל ילב ,תומרופטלפה

 םיצלמומהו םיחלצומה םימושייה תא ונרחב ,ערואמה דובכל

 .תוירוגטק הרשע-תחאב ,06%6176--ו \/ו00ואצ (₪ רובע רתויב

 .6₪ רובע וחתופ םירחאו ,0ס6א6126' רובע דחוימב וחתופ םקלח

 .םישדחה סיבשחמה לע ץירהל ןתינ םלוכ תא

 הקיפרג
 קס זס

 שוש .\0זטחס.60חר/קז0 00615 206616. וזחו]

 דמומה סימושייה תמישר תא חותפל ידכ הב ונרחב סתס אל

 לאיצנטופה לש תילכת תגוצת טעמכ איה וזה הנכותה .ונלש םיצל

 וז .די-ףכ יבשחמל טפוסורקימ לש הלעפהה תכרעמב םולגה

 תביבסל הרמוהש רתויב המיהדמה הנומתה דוביע תנכות םג

 ?ווטוטשטחוטג ,רוקמב .ןימאהל ידכ תוארל ךירצ - די-ףכ יבשחמ

 רובע תואסריגב םינש רפסמ רבכ הנימזש תינחלוש הנכות איה

 לש הגוצתל דחוומב המאתוה איה ,תדיינה הסריגב .76 יבשחמ

 תונמא רוציל ןתינש ךכל החכוה תשמשמו ,םילסקיפ 0

 ,םיטירפת תורשע הב שי .הריעז המרופטלפ לע םג תילטוגיד

 ,ריווא תשרבמ) רויצ ילכו ('וכו טוטז ,סשפט ,5חושגו) םירטלופ

 יתונמאה ןובאיתה תא םכל וחתפיש ,(םימ יעבצ ,לטספ ,ןורפיע

 .הלש הירוגטקב תורחת סוש הל ןיאש ןייצל רתומל .תוריהמב

0 5 
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 ואידיו

 קס(

 \עע/שע.חרק6ט1ש.6סחה

 הידמ ןגנ םע העיגמ 70606106 2002-ש ןוכנ זא ,ייקוא

 ,רישכמהמ תורישי הקיזומו ואדיו יצבק לש העמשה רשפאמה

 יצבקב תופצל תרשפאמ ע00%601'/ .רפשל תרשפא דימת לבא

 ,הגוצת יבצמ ינש קפסמ ,תשרב םהינומהב םירוזפה 6

 .טפוסורקימ לש הידמה ןגנ רשאמ רתוי בוט הארנ יללכ ןפואבו

 םווזשחחפ ןונגגמ תועצמאב הנומתה תא דדחמו ךכרמ אוה

 רשפא רתאב .רתוי לודג םימיירפ תגצה בצקב ךמותו ,ליעו

 .תלבגומ הלעפהל שוט תסריג אוצמל

 00ו

050 50005086 

 צוש\ע.5ח0025011.60חר

 ךל רשפאי ,5ווטטקצטו( תיבמ ,הזה םושייה

 ימושיי לכ לש תיפרגה תפטעמה תא ףילחהל

 .ךלש דיה-ףכ בשחמב ןמזהו עדימה לוהינ

 שומיש קשמימ אוה ,םוקמב לבקתש המ

 הנכותה .ךתריחב יפל ןיע ביהרמו ינועבצ

 סיבלתשמה ,םידחוימ םיגאלפ הפיסומ

 -ושיי ףיסוהל ךל םירשפאמו תפטעמב

 תשגל לכות םהילא סינוש סירזעו םימ

 החיתפה ןולח) 106גע-ה ןולחמ רשייה

 .(ק00%6176 2002 לש

 םודארפניא

 6016 סח 1ז0|

 צו .כ00\ח 60

 \/וחשסואא 68 ירישכמ לכב ךמתנה םודארפניאה קשמימ

 ןיזגה ח +

 (₪)6טצס!ווווסה ּהזץ ?:0+66%070 8 5
 [ה%6 073160 5660₪70+ץש 5!

 2303 1116טו1

560017107 10 ; 

 ו

 תורישו תוכיא ,תונימאל
 לש השרומ ץיפמ תדועת תא ושפח

 עוזה חוו

56610 3% 1116 126015106 0] 

 ייס-46זוש6 12413 11166016 1110 תו 1164][ע 101601165, 8

 גרס 64185 ןכעס]כ|6תו 4645 סת ץסטע [ובזש (|ןט6 10 כשש 61

 031 1088 - 11! 145811ה₪ ץסוו וה 116 ןכתסש6פפ. \/גז|ו 6

 ןהז65ז עשעפנסמ 01 16 6א6]טפושש \[כ 12418 11160016 64644 ןכזס-

 ןש6(וסת 10015, (ג6ע6 הע6 םסשצע שצשה ותסצ6 והתסשהוטש

 ןכויס16611ש6 !טחשססה5 1ה16שו166 45 51306!גו%| ה 11 \/651690

 סוטווגו זמ גגו ש6פ: [סע 6אהתוןכ|6 106%]8 6201880 - 16

 שוא ]ץ 61661066 56507 !ספ 313 ןכעס166זו0ה 031051 חט הו1-

 ₪6 [כטחרןכ8 המ! (כונופשפ] פוסשא (2טהו6| 764688 80 ןכ]1ץפו64]

 פוססא< גמש קעשט6הז4 טקו!והש שעעסעפ 3ח6| 0482 !058. לסטות

 6060118 226 6ע6ת תוסעש ןכעששו86 [טמשזוסת תנסתו(סעוהש

 6/6016 6תעסת ה/ס16 החשש, 7015 0וו(גה0₪והש 034( 3600

 16ה1טש6 18 סת]ע ה 4[1]כ|6 [ש0חו \/65ז6עה [כו0ו]!

 56071 3( 1116 36קותתוהש
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 אבה וטקהרבדה
 םיילטיגידה םייחל םימלשומה םירזעה

 ב

 2001 רבמבצדז

 לחה - םילצנמ אל ונבורש תויורשפא הברה עיצמ ,0טט(ט(06-ו

 ןורכנס ךרד ,םירישכמ ןיב םיינורטקלא רוקיב יסיטרכ תרבעהמ

 .סודארפניא תכמות תספדמל יטוחלא רוגיש דעו ,ישיא בשחמ םע

 תוהזל תישומישה תורשפאה תא ףיסומ 86016 (טמוזס] םושייה

 שמתשהל ןתינ ךכ .םתוא תוקחלו סודארפניא תרושקת ירדת

 תא ותועצמאב ליעפהלו ,םכחותמ קוחר-טלשכ דיה-ףכ בשחמב

 .סלועבש םינגזמה לכו ,ואירטסה תוכרעמ ,תויזיוולטה לכ

 תשר

 5016 0חוה

 צש\עצש.5סח חרס זץ .6סה

 תונוכת דאמ הברה םע העיגמ שטטאשוק6 2002 הלעפהה תכרעמ

 תותשרב הכימת ומכ ,םייקסעה םישמתשמל רקיעב תוצרוקש

 תשרב השענב תופצל תורשפאהו ,זטווווחג| בצמב הדובע ,צפא

 -אבו הלאה םילכב טולשל ידכ .\\ומשטואפ ₪אקוטוטז ךרד תידרשמה

 חתופ אוה .הזה םושייה תא 50וווש\!טפו]וזע תרבח העיצמ ,םירח

 לכמ 11 ישנא רובע דחוימב

 להנל םהל רשפאמו ,םימוחתה

 -שרהו םיתרשה תא תולק רתיב

 .דיה-ףכ בשחמ תועצמאב תות

 56 ו 14

 0 %0הו6 80|ה

- 6061 =, 

 שאו אאא ] | ופ | | תולקת ןוחבא ,שחרתמב הייפצ
2 == 0 

 0 לוחתא ,תמא-ןמזב ןנורתפו

 ו הפופ 9 םימדומ ,םיבתנ לוהינ ,שדחמ ו

 | תורישי השענ לכה - דועו
 5 2 א ]< [צ ]ט [ח ] , [ . 1[ <

 הש | תועצמאב ,דיה-ףכ בשחממ

 .ואה הנכותה

 דייקרא/םיקחשמ
 סץ\סח

 צו .\ט 005.60

 יבשחמ לש תדיינה הביבסל עיגה רכומה עוגה םג ,ןוכנ

 רוביצ יסחי דאמ הברה התשע 100103168 תרבח .עסטא6ן6

 היצמינאה .תבזכאמ הניא האצותהו ,קחשמה תא הפשחש ינפל

 לע טלתשמ ₪גְעּא דאמ רהמו ,הקלח העונתה ,המיהדמ טושפ

 תימניד קחשמ תריוואו םיבלש 31 ללוכ אוה .ךייח לעו ךנמז

 לש ןפודה תואצוי תויזיפה ויתולוכי לע הלוכ תססובמש ,דאמ

 תוריהמב ספטל וא תועבג ןיב קנזל ול תועייסמה ,גְעוהה

 םג םייק קחשמה .םיבוטה וידידי תא ץלחל וכרדב םיצע לע

 .םלאפ תסריגב

 םירוטלומיס/םיקחשמ
 <תססקסז ||6ץ

 צצו חרס וטף 65.60

 -שמב המהדת הזחא ,6₪ תביבסל 6ןוטסקטז /6!41 עיגה רשאכ

 ,םיחבשו םיסרפ ןומהו תוריכמ ןוילימ האמ םע
 .םיאישה לכ תא לודגב םירבוש גנוסמס לש 5ץט\!95ז 'כסמ
 םיכסמה לכ תא תחצנמ םלועב הלודגה םיכסמה תינרצי ,גנוסמס .ימשר הז וישכע
 . ו תוכיאב ,(תוירחא תונש 3) תונימאב ,היגולונכטב ,ו!םיכסמ ןוילימ האמ) תוריכסב ,םלוכ
 6 לע ורבג גנוסמס לש 5ץחסווג9ז 'כסמ - םיסרפב םג וישכעו (םכמצעב וארתו בוציעבו
 ו בוציעו תיתיסא ,הרורב ,הדח הנומת ,תידוחי היגולונכט תוכזב םירחאה םירחתמה 2
 0 ל 24" ,19" ,17" ,15" :םילדגב םיחוטש םיכסמ ןווגס ךתריחבל האיבמ גנוסמס .ידוח
 1 ,40" ,28" ,21" ,18" ,1ד" ,15" םינוש םילדגב דופד/וספ םיחוטשו םיקד םיכסמ ןכו .22"

₪ 69 6 09 8.6 

 :ידעלבה ןאוב ע תורשו הצפה ,קוויש ,אובי

 ג סופד ופטדוסוצ
 ם"עב הצפה ןויח

 :םיסרפה ירוטע גנוסמס יכסמ

= ₪8 ₪ 

 קווישה תותשרבו םישרומה םיקוושמה לצא גישהל



 ןטקה
 םיילטיגידה םייהל םימלשומה םירזעה

 הכ הסיט רוטלומיס םדוק הארנ אל םלועמ .םיקיתווה םישמת

 ]וטטקשז-ב .תדיינ המרופטלפ יבג-לע הקיפרגבו תונוכתב רישע

 רתויב םישידחה םיקוסמהמ דחא לע דוקיפ לטונ התא 1!

 אצויו ךילע םיפדעומה קשנה ילכ תא רחוב ,בי'הרא אבצ לש

 תרבח .ץראה-רודכב קדצ טילשהל ךכרדב ,הפיקת תומישמל

 השולשב הקיפרג לש בייחמ טרדנטס ןאכ הרצי .גחח/1חט(3מחוטא

 .םיחבושמ סיילוק םיטקפאו םידמימ

 םיצורימ/םיקחשמ
 יב

 צווע.אוזןכסס.60.ןס

 הז אוה ,קחשמ תמרופטלפ לכב םייסאלקה םירנא'זה דחא

 םינתונ םה םינטק ונחנאשכ .תוינוכמה יצורימ לש

 םינתונ םה ,םירגובמ ונחנאשכ .םירגובמ שיגרהל ונל

 קחשמ אוה גש 29צַא .םידל" ומכ ערפתהל ונל

 שומיש השועה 7066/76 רובע ןושארה תוינוכמה יצורימ

 תויורשפאה לכ, תא עיצמ קחשמה .דמימ-תלת תקיפרגב

 תא םגו תוריהמב הטילשו םינוש םילולסמ ומכ תורכומה

 .ךילע תפדעומה תינוכמה תא רטעלו עובצל תורשפאה

 הלועפ/םיקחשמ
 דוח 2

 וע .ן/חרוחר'/50 וע טז 8.60

 הלועפ קחשמ ןאכ רצי ווווע לש הנכותה תיב

 דטוןגוו .ומצעל בייח 68 שמתשמ לכש ,יסאלק

 לפאה ללחב שחרתמה יסופיט תוירי קחשמ אוה

 .המחלמ ירחרחמו םינייוע םירוציב שודג אוהו

 המיהדמ הקיפרג ,תושדח חותיפ תוקינכטב שומישה

 ,םמצע ינפב סרפל םייוארש םיילוק םיטקפאו

 2001 רבמצד 8

 קחשמ הז .שממ לש תונמא תריציל הזה קחשמה תא םיכפוה

 .םירכמתמ תאז םישועש עגרבו ,קחשלו דירוהל םיחרכומש

 םירזע
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 שש זהר רי/501ע טז 6.60

 םירזעו םיקחשמ המכ דועל םיארחא ;ווהזוע % 5011ו/םז6

 .היתואסריגל \ומשטואא 65 רובע וחתופש רתויב םימיהדמהמ

 רפסמב דובעל הצורש ימ לכל יחרכה רזע ילכ אוה 1813009646

 םע םידבוע רשאכ רקיעב ינויח אוה .היצולוזרו הגוצת יבצמ

 בצמב םירחוב רשאכ) טנרטניאב םישלוג וא ₪אשש| תונוילג

 .(ךסמה יבג-לע םיטירפ רתוי הברה תוארל ןתינ ,יבחור הגוצת

 םירפס תאירקב אוה ,ומצע תא חיכומ אוה ובש ףסונ שומיש

 .םילסקיפ 480א640 לש היצולוזרב םיינורטקלא

 ₪ ושש: וחוזה 501

 ה ו ווקסטהו סמו חו

 יי ב
 0 ו
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 אסא

 הימונורטסא
 0601 חט

 ע\עצש .516|!סזחר 61ז\65.60

 6(06%6-ו מ יבשחמ רובע תובר תוימונורטסא תונכות ןנשי

 לטטאט| לש וזמ רתוי המישרמ הקיפרג תוגיצמ ןקלחו ,2

 הוה םושייה לבא .1!חוצטואש

 ,שומישל טושפ ,ריהמ ,לק אוה

 רשפאמ אוה .דאמ יעוצקמו

 9000-מ רתוי ריכהל שמתשמל

 תורשפא עיצמו ,םיימש ימרג

 לש תוירפסו תונומת תפסוהל

 דומילה תמוקע .ףסונ עדימ

 תכפוה הנכותה לש הלולתה

 לכ רובע ינויח רזע ילכ התוא

 ןח אי דס 65 65 0 > .[(-] .בבוח םונורטסא

 חז

 ון = - תויגולונכט תועפות .

 םלועב ןטק יכה חוטשה 17" ךסמ
 םיניבמ ,טקרמב םידקמתמ רשאכ לכא .יטרדנטס 15" ךסמ ומכ ןנובתמל ךסמה הארנ ןושאר טכמב" :םיהדמ טנטפ 1 . טוש
 קנעה ,יאדנוי תרכח ידי-לע חתופ ידוחייה ימלועה טנטפה ."15" ךסמ לש אספוק ךותכ 17" לש עקרמ לעכ ךסמ :י " והזט

 .םלועה לכב בשחמ יכסמל שדח טרדנטס םויהמ לחה הווהמו ,ינאירוקי

 !תורחבומה תויונחכ גישהל * ןימאז !ןימאהל ידכ תוארל הכו

 1 ה + 5 ₪ ה ₪ " שו .
 / צ [!" / | 0 | . אב -רפכ היישעת רוזא דפ ש"עתה
 % \ ל 09-76 ו 6 סקפ 9.766 ו5הו 5 2

 | 2 ₪ ,' ש שש הש 2-8 086-206 ₪ 8 ) וגה



 וא ופפא ו ונח

 ,ירלולסהמ שולגל לכונ תונאב יתומנ ₪

 ריבסונ סייו יבא תרושקתה החמוז .

 בורו בונ הפצמ ה ריבסמו ,םילו 'סמה תא הוושמ ,םילדבהה תא

 לארשיב תרושקת תויתשת
 2001 ףוס ינותנ

 םירוביח
 םינוילימב

 ואמב ול /
 ו טנ
 ופלט ייונמ ןוילימ 3 לארשיב םנשי 0
 יירלולס םייוע ו 1 ,(םיליגר ו לח

 שקתה קו

 ואוושהב)

 2001 ובמצד | 0

 ףלא 0 ףלא 0

 הינופלט

 ויזגמ

 לארשיב תרושקתה קוש
 2000 ףוס ינותנ

 ,דימתמה לודיגהו החלצהה תורמל

 אצמנ תרושקתה קושש דוס הז ןיא

 ונלצא ,הביסה .קומע רבשמב םויכ

 -טודה תבכרש איה ,ולוכ םלועב ומכ

 .םיספהמ הדרי ותוא הכשמש םוק

 -סעומה רפסמש ךכל הביסה םג וז

 תימוקמה תרושקתה תיישעתב סיק

 .15%-כב הנשה םצמטצה

 ךכ לע תורבדמ תויזחתה לבא

 החיתפה עקר לע ,האבה הנשבש

 .בצמה הנתשי ,תורחתל םישדח םיקווש לש

 קפסל םילבכה תורבח וליחתי 2002 תליחתב

 ףרטצת הנשה ךשמהבו ,טנרטניא יתוריש

 .ןייוול תועצמאב טנרטניא םע צ85 םהילא

 תא ןיכי רלולסה תותשר לש םייניבה רוד

 ךשמהב .(30) ריהמה ישילשה רודל עקרקה

 1.1. :םישדח טוחלא תונורתפ ינש ועיפוי

 היגולונכטה דבלמ .(ךשמהב האר) 1.א105-ו

 ,יקסעה רזגמל רקיעב הנפותש ,הנורחאה

 -זגמה לכל םצעב ומיאתי תויגולונכטה ראש

 םינושה םיקפסה ןיב םיריחמה תמחלמ .םיר

 םיבצקב טנרטניאל רבחתהל ונל רשפאת

 .ףסכ תוחפ תרומת ,רתוי םיהובג

 לארשיב םישלוגה רפסמ
 -קתה קוש תוגלפתה לע םינותנה ,םייתניב

 ינבמ יוניש לע םיעיבצמ 2000 תנשב תרוש

 םילודג ויה אל 2001 ךלהמב םסייונישה) קהבומ

 םויכ םיפרוג רלולסה יתוריש .(וז הניחבמ

 הינופלטה יתוריש .תוסנכהה תיצחממ רתוי

 עבר קר םיסינכמ ,תיווקה םינותנה תרושקתו

 -יבה תרושקתה ,היזיוולטה יקוש .ףסכהמ

 ,טנרטניאה יתורישו הצקה דויצ ,תימואלנ

 קושמ 20%-מ רתוי תצק לש חתנל דחי םיעיגמ

 .ללוכה תרושקתה

 ,תישאר .םירבד המכ םירמוא וללה םינותנה

 -וור ךופהל הארנכ תוכלוה רלולפה תורבחש

 רתוי תויחוור - הלחתה רותב .דאמ תויח

 ,תינש .(וישכע רבכ רתוי תויחוור םוקלס) קובמ

 אל ןיידע היטוולטה לש חיטבמה קושהש

 ,תישילש .ליינה לש תויחוורל ללכב ברקתמ

 ןיזגמ חו

 ןיצ טנרטניא

 תימואלניב הצק
 תרושקת ד

 יחוור דאמ וניא תוימואלניבה תוחישה קושש

 הפירחה תורחתה איה ךכל הטושפה הביסהו)

 קושש ,תיעיברו .(ל"וחל תוחישה יריחמ לע

 .לילעב יחוור יתלב אוה טנרטניאה

 תא עיתפהל ילוא יושע ןורחאה ןותנה

 וקלחש תולגל רתוי דוע עיתפמ לבא .ארוקה

 3% אוה הגועב טנרטניאה קוש לש קייודמה

 הרידחה ףקיה :הזה ןותנל בוצע רבסה שי .דבלב

 ידמ רתוי הברה ןיידע לארשיב טנרטניא לש

 .םיימשרה םינותנהמ רתוי ןטק יאדווב .ןטק

 ינוכמ םימסרפמש םירקסהו תויזחתה לכ

 םולחמ ןיידע םיעפשומ ,םינושמו םינוש רקחמ

 ןוילימ 1.6-1.9 לע םינותנ םיגיצמ םה .םוק-טודה

 םינותנה יפ-לע .רחש ןיא וללה םינותנלו ,םישלוג

 -ניא ייונמ ףלא 650-כ סויה שי לארשיב ,ידיבש

 תא ללוכ הזה רפסמהו ,םימלשמו םימושר טנרט

 לעופב םישלוגה רפסמ .םיקסעהו תיבה יקשמ

 ירוחאמש םושמ ,רתוי לודג תצק תויהל יושע

 .םישלוג רפסמ רתתסהל םייושע דחא יונמ

 תא םילידגמ םניא "םירתסנייה םישלוגה לבא

 ,ןיידע ,ראשנ אאוהו ,יתועמשמ ןפואב רפסמה

 םיטנסרטניאה םימסרפמש הממ יצחמ תוחפ

 .עדיה ירסחו

 לע רמול םירבד ינש יל שי

 ןיא ,לכ םדוק .הלאה םינותנה

 םהירוחאמש םירקחמהש קפס

 וכרענ םירקסהש וא .םייניצר אל

 םייטסיטטסה םילכהש וא ,דבלב ןד שוגב

 -ותנה תא ושבישו ומיאתה אל ושמתשה םהב

 םיאיבמ אל םג םירקחמהו םירקסה תיברמ .םינ

 םירבוחמ םישלוגה בור :הטושפ הדבוע ןובשחב

 .הדובעהמ םגו תיבהמ םג טנרטניאל

 הפיפח שי לבא ,תטלחומ תוהו ןיא

 -חמב התמואש העפות וז - הלודג

 םג בצמה הזו ,םלועב ושענש םירק

 םישלוג רתוי םנשי ,השעמל .ונלצא

 ךא תיבב טנרטניאל השיג םהל שיש

 ןיא ןכל .ךפיהל רשאמ הדובעב אל

 -ראב םישלוגה תא רופסל ךרוצ תמאב

 םישלוגה תא רופסל קיפסמ - םינוג

 תא םיללוכש םינותנ .תיבה יקשמב

 .םיינשב קלחל טושפ רשפא ,םירפסמה ינש

 םג טנרטניאל םויה רבחתהל ןתינ ,ןבומכ

 די-ףכ יבשחמ ,םיירלולס םירישכמ תועצמאב

 ,םירחא םימכח םירישכמו םיקחשמ תולוסנוק

 ךלהמב ונתוא הוולתש תקזחתמ המגמ וז

 -וגה לש עירכמה בורה הז בלשב לבא .2

 ןוכנ .םוישיא םיבשחמב םישמתשמ םישל

 ןוילימ 14-כ .לארשיב ויה ,2001 עצמאל

 םתיצחמו יתיבה רזגמב םתיצחמ ,םיבשחמ

 םיבשחמ םה םכותמ ףלא 180 ,יקסעה רזגמב

 הלאה םיבשחמהמ םיעבר השולש .םידיינ

 םיאיבמ םא .השילגל ללכ םימיאתמ סניא

 -משמ הדירי התייה 2001 ךלהמבש ןובשחב

 ,לארשיב םיישיא םיבשחמ תריכמב תיתוע

 םייתיבה םיבשחמה רפסמ יכ ךירעהל רשפא

 לע וז הנש ףוסב דומעי השילגל םימיאתמה

 רשפא ,הוה רפסמה עקר לע .ןוילימ יצחכ

 יושע םישלוג ףלא 650 לש רפסמ עודמ ןיבהל

 .הבידנ הכרעהל וליפא בשחיהל

 1 2001 רבמצד



2 

 םויה םירבחתמ ךיא

 םג אלא ,םירבחתמה רפסמ תניחבמ קר אל

 .םיבזכאמ תצק ונחנא ,םירוביחה גוס תניחבמ

 -ספה אשונב שערהו רוביצה יסחי לכ תורמל

 ןיידע םירבוחמ לארשיב םישלוגה בור ,בחרה

 שי יתיבה רזגמב .ליגר יגולנא םדומ תועצמאב

 לכה-ךס) 4051.-ו 15כא ייונמ לש ןטק רפסמ

 םישלוגה ללכמ 12% ךרעב םהש ,הלאכ 0

 תצק לודג רועיש שי יקסיעה רזגמב .(תיבהמ

 תזגחו6 ₪61גע ,תנרפיס) ץילנ ירוביח לש רתוי

 .(םירוביחהמ 14% ךרעב לכה-ךס ,051.-ו

 םנשיו ,180א תועצמאב םירבוחמ 10%-כ

 .אזא| תועצמאב םיטעמ םירוביח

 לע ךומסל םא - ןיינעה לכב דדועמה דצה

 םירפסמה הבורקה הנשבש אוה - תויזחתה

 רכמיהל םייופצ .יתועמשמ ןפואב ונתשי וללה

 םלוכו ,םישדח םיבשחמ ףלא 300-400 לארשיב

 -טניאל תורבחתהל םימיאתמש םיבשחמ ויהי

 ,תויורשפא רתוי םג הארנכ ונל ויהי ,םעפה .טנר

 הלבטב .תעדה לע רתוי םילבקתמ םיפירעתב

 םיגצומ ("2001 טנרטניא ירוביח") הז דומעבש

 ויהיש ולאו ,םויה םימייקה םירוביחה יגוס

 .האבה הנשה ךלהמב םינימז

 לע הנענש ינפל זרבחתהל יאדכ יכה ךיא

 -כטה תשולש תא הרצקב רוקסנ ,וזה הלאשה

 - םיארוקה תיברמ רובע תויטנוולרה תויגולונ

 :4081.-ו !50א ,יגולנא םדומ

 תלבגומהו הנשיה היגולונכטה וז ,יגולנא םדומ

 תססבתמ איה .שומישב סויה תאצמנה רתויב

 ירישכמ תועצמאב תילטיגיד-תיגולנא הרמה לע

 תוירקיעה .תוטישה 2001 טנרטניא ירוביח

 פפא 566 םדומ היגולונכטה

 גויח גויח רוביחה גוס
 ןכ ןכ טוויחב שומיש
 םייק ןופלט
 45 ילמיסקמ 09-בחור

 ןכ אל חטבומ 09-בחור
 ןכ *** חרכהב אל ליבקמב ו
 ןכ אל הווש תוינוויכ וד
 (זטו| פטסו6א)

 ןכ ןכ | טנרטניאו ואידיו בוליש
 ןכ ןכ דויצ לש רחבמ

 ינקיתו ןימז
 ןכ ןכ םימושיי יוביר

 \שוחסוופ ימאות

 ןכ ןכ שמתשמל םיאתמ

 ליחתמ

 ןכ ןכ יתיב ביצקתל םיאתמ

 ןכ ןכ רבעמל תורשפא

 םיקפס ןיב ריהמ
 ןכ ןכ ,לק תורישל תונימז
 טושפ תולקת רותיאו
 20 520 - ישדוחל תעצוממ תולע

 20 5 **תישדוח האצוה

 טנרטניאה רוביחל היופצ

 500 5 **תישדוח האצוה

 טנרטניאה רוביחל היופצ

 56% ימדומ .וקה ידצ ינשמ םיאצמנה םדומ

 תיסחי יטיא רוביח םיקפסמ ,ץופנה /.90 ןקתב

 םיגישמ םהש יתימאה בצקה ,בגא) טנרטניאל

 ריהמה \.92 ןקת .(ימשרהמ רתוי ךומנ תצק

 .ךמתנ וניא טעמכו ,םמורתהל חילצה אל רתוי

 םישמתשמל רקיעב םיאתמ םדומב שומישה

 ,שדוחב תועש 15 דע 10-מ רתוי אל םישלוגש

 .םייסיסב השילגו ינורטקלא ראוד ישומישלו

 איה ,םדומה לע יתועמשמה ןורתיה .ופפא

 .הצקל הצקמ ילטיגיד וקב רבודמש הדבועה

 -משמ הריהמו הביצי תרושקת קפסמ אוה

 ןימז אוה םהב םיבצקהש תורמל .תיתוע

 קר םיריהמ םיארנ (128%00% וא 640ק3)

 ןתינ םירקמה בורב ,םדומ רשאמ רתוי תצק

 ןורתיה .3-10 יפ רתוי הריהמ תרושקת גישהל

 ₪85 ןייוול םילבכ ירלולס רוביח = [זטוחוס 0!₪6ץ 0%
 (6וז=0)

 ןיילנ ץילנ ץילנ / גויח ץילנ ץילנ
 ק1080-ב אל אל ןכ ןכ

 0-76 64-1288006 9.6 0-64%00% | 64%א0ק%- 6/2
 4 081-ב 1.5א18 וא 560% בורקבו 15
 תיקלח אל אל אל ןכ
 אל ןיידע אל ןיידע *** תרכהב אל | דויצב יולת ןכ
 אל אל אל ןכ אל

 ןכ ןכ אל ןיידע ןכ ןכ
 בורקב בורקב ןכ ןכ ןכ

 בורקב ןכ אל ןכ ןכ

 ןכש הארנכ ןכ קפסב קפסב ןכ

 ןכש הארנכ ןכ אל אל ןכ

 אל רורב אל אל אל ןכ

 רורב אל | ןכש הארנכ ןכ ןכ ןכ

 עבקנ סרט * 5 20 0 55

 עבקנ םרט +0 * 0 120 5

00 5100 0 * 5 * - 

 הצקה דויצ / רישכמה םגדב יולת *** שדוחל השילג תועש 12 לש עצוממ יפל ** תרעושמ תולע *

 2001 רבמצד
 |'זגםמ א

 ו 8
 ן | 463:

 ..םידלי קחשמ אל הז בשחמל םילוקמר יכ

 תילטיגידה תוברתה זכרמכ ,ךלש ישיאה בשחמה
 .דנואסה םוחתב תיניצר תוסחיתה שרוד (סעס+63,ועוק3 +\\וטומ)
 ,םלועב םיבוטה בשחמל םילוקמרה תרבח ,אודש6 | אסוא6
 .גזס -ה תרדס-המיהדמ תיגולונכט הצירפ הגיצמ
 יננאר דימל ידוחיי ביכר ,םירביירד ורקימ ינש לש ידוחיי בוליש
 לע קבא ריאשיש םיהדמ דנואס םינתונ צעמ יתוכיא רפוו באסו
 .בר ןמזל ךלש הנשיה ואירטסה תכרעמ
 בשחמה לע האלמ ואירטס תכרעמ תוכיאל ₪.או.5 טאוו 0
 דנוארסל םילוקמר 5 וא םילוקמר 3 לש הסרגב-ךלש ישיאה
 03-9291669 :|ופלטב םיפסונ םיטרפו תונמזהל

 מ"עב בושחימ תויגולונכט



 םויה םירכחתמ ךיא

 םג אלא ,םירבחתמה רפסמ תניחבמ קר אל

 .םיבזכאמ תצק ונחנא ,םירוביחה גוס תניחבמ

 -ספה אשונב שערהו רוביצה יסחי לכ תורמל

 ןיידע םירבוחמ לארשיב םישֶלוגה בור ,בחרה

 שי יתיבה רוגמב .ליגר יגולנא םדומ תועצמאב

 לכה-ךס) .\051.-ו !8סא ייונמ לש ןטק רפסמ

 םישלוגה ללכמ 12% ךרעב םהש ,הלאכ 2,000

 תצק לודג רועיש שי יקסיעה רוגמב .(תיבהמ

 תזגחוש א6|גע ,תנרפיס) ןיילנ ירוביח לש רתוו

 .(םירוביחהמ 14% ךרעב לכה-ךס ,051.-ו

 סנשיו ,[80א תועצמאב םירבוחמ 10%-כ

 .אזא[ תועצמאב םיטעמ םירוביח

 לע ךומסל םא - ןיינעה לכב דדועמה דצה

 םירפסמה הבורקה הנשבש אוה - תויוחתה

 רכמיהל סייופצ .יתועמשמ ןפואב ונתשי וללה

 סלוכו ,םישדח םיבשחמ ףלא 300-400 לארשיב

 -טניאל תורבחתהל םימיאתמש םיבשחמ ויהי

 ,תויורשפא רתוי םג הארנכ ונל ויהי ,םעפה .טנר

 הלבטב .תעדה לע רתוי םילבקתמ םיפירעתב

 םיגצומ ("2001 טנרטניא ירוביחיי) הז דומעבש

 ויהיש ולאו ,םויה םימייקה םירוביחה יגוס

 .האבה הנשה ךלהמב םינימז

 לע הנענש ינפל זרבחתהל יאדכ יכה ךיא

 -כטה תשולש תא הרצקב רוקסנ ,וזה הלאשה

 - םיארוקה תיברמ רובע תויטנוולרה תויגולונ

 :4051.-ו !8כא ,יגולנא םדומ

 תלבגומהו הנשיה היגולונכטה וז .יגולנא םדומ

 תססבתמ איה .שומישב סויה תאצמנה רתויב

 ירישכמ תועצמאב תילטיגיד-תיגולנא הרמה לע

 56%078 ימדומ .וקה ידצ ינשמ םיאצמנה םדומ

 תיסחי יטיא רוביח םיקפסמ ,ץופנה /.90 ןקתב

 םיגישמ םהש יתימאה בצקה ,בגא) טנרטניאל

 ריהמה 92 ןקת .(ימשרהמ רתוי ךומנ תצק

 .ךמתנ וניא טעמכו ,םמורתהל חילצה אל רתוי

 םישמתשמל רקיעב םיאתמ סדומב שומישה

 ,שדוחב תועש 15 דע 10-מ רתוי אל םישלוגש

 .םייסיסב השילגו ינורטקלא ראוד ישומישלו

 איה ,םדומה לע יתועמשמה ןורתיה .ופפא

 .הצקל הצקמ ילטיגיד וקב רבודמש הדבועה

 -משמ הריהמו הביצי תרושקת קפסמ אוה

 ןימז אוה םהב םיבצקהש תורמל .תיתוע

 קר םיריהמ םיארנ (12880ק% וא 6480ק3)

 ןתינ םירקמה בורב ,םדומ רשאמ רתוי תצק

 ןורתיה .3-10 יפ רתוי הריהמ תרושקת גישהל
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 5 וו 0 0 1 ג יוגי תוירקיעה תוטישה 2004 טנרטניא ירוביח
 יב ד / -- - מעצ ראו דחו ₪ 2

 | | ל ו = 08 ב ₪85 ןייוול םילככ | ירלולס רוכיח 06860 = ופסא 56% םדומ היגולונכטה

 (וז=0)

3 
 ב | כ |

 ןיילנ ץילנ ץילנ / גויח ץילנ ץילנ גויח גויח רוביחה גוס

 1080-ב אל אל ןכ ןכ ןכ ןכ טוויחב שומיש

 םייק ןופלט

 64-1288006 = 00-7686004 96 0-64%א008 = 64%00%- 6/2 45 ילמיסקמ 09-בחור

 א 081.-ב 18\1.5 וא 568008 בורקבו 15

 תיקלח אל אל אל ןכ ןכ אל חטבומ 09-בחור

 אל ןיידע אל ןיידע *** תרכהב אל דויצב יולת ןכ ןכ *** חרכהב אל ליבקמב

 אל אל אל ןכ אל ןכ אל הווש תוינוויכ וד

 וו םטס!6א)

 ןכ ןכ אל ןיידע ןכ ןכ ןכ ןכ | טנרטניאו ואידיו בוליש

 בורקב בורקב ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ דויצ לש רחבמ
% 

 :תונתמו תובטה ףסונבו ו
 יחול לרגה | בורקב ןכ אל ןכ ןכ ןכ ןכ םימושויי יוביר

 \וח0סואצ ימאות
 | "םייתוכיא םירפס תוליבח - סקדמוק תכורעתב תימוי הלרגה |

 : ב - | ןכש הארנכ ןכ קפסב קפסב ןכ ןכ ןכ שמתשמל םיאתמ

 ליחתמ
 ןכש הארנכ ןכ אל אל ןכ ןכ ןכ יתיב ביצקתל םיאתמ

 אל רורב אל אל אל ןכ ןכ ןכ רבעמל תורשפא
 !םניח (םהיניבמ לוזה) ח

 םיקפס ןיב ריהמ

 2002 ףרוח גולטקב האלמה םירפסה תמישר

 רורב אל | ןכש הארנכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ,לק תורישל תונימז
' 

 טושפ תולקת רותיאו
 ! םניח באלק-סוקופל המשרהה ,באלק-סוקופ ירבחל החנהה *

 1 דע א 0 עבקנ םרט +5 0 00 55 0 520 | ישדוחל תעצוממ תולע

 0 עבקנ םרט +0 +0 00 5 20 5 ייתישדוח האצוה

 טנרטניאה רוביחל היופצ
 ונימיוקקיצקי וו הי ז ן יולטק תלבקל ,תונמוהל

 ןמזה שו יה מ / / : 5 0 0 50 0 5 "תישדוח האצוה

 טנרטניאה רוביחל היופצ
 % : : 1 ינפרטה

, : 
 < גולטקה תא ₪3-5765513 :םקב .521₪8 ,ג"ר ₪53 ד"ח תועש

 +00ש96910008.60.ו/:ינורטקלא ראוד
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 חי"ש 315 | חייש 2 ודומל

 *ח"ש 4.3 =51 יפל בושיחב ,חיישב םיריחמה

 .רוביח גוס לכל

 .ןיינעה לע רוא הברה תוכפוש תואצותה

 -יסבה /\081.-ה תליבחש תוארל ןתינ ,תישאר

 ךרדה איה (סנכנ 5128008 ,אצוי 64% 0%) תיס

 -טניאל ריהמ רוביח לבקל םויכ רתויב הלוזה

 תורבחתהמ רתוי חיש 90 קר הלוע איה .טנר

 קפסל 520-כו ,קזבל ח"ש 99) םדומ תועצמאב

 .(ןמז תלבגה אלל תורבחתה רובע ,טנרטניאה

 יתש לע הרורב תופידע םג הל שי ,הרואכל

 ירמגל אל הז ,רומאכ ,לבא ,1808-ה תוליבח

 הביצי [80א תועצמאב תרושקתה .קייודמ

 /\ 281. לש יטרואיתה בצקהש תורמל ןכלו ,רתוי

 ןטק ישעמה לדבהה םיתיעל ,תיתועמשמ הובג

 רוחבל תקפסמ הביס אל וז ללכ-ךרדב .רתוי

 לבא .64%90%-ה תליבחב אל יאדווב ,[80א-ב

 ,לשמל) ול בושח תאצוי תרושקתב בצקהש ימ

 םילודג םיצבק חולשל הברמ אוהש םושמ

 ףידעהל יושע ,(םירחא םישמתשמל דחוימב

 בצק ול קפסי אוה 128808 בצקב [80א וק

 .דימת טעמכ ,1281.-מ רתוי הובג 1! קוסש

 םג הברהב הלוז 4051. לש סיסבה תליבח

 ןהש םיעוציבה לבא ,תורחאה ,\51.-ה תוליבחמ

 תושרהל לוכיש ימל .תיתועמשמ םיהובג תועיצמ

 אלל איה 968009/1.5א10₪-ה תליבח ,ומצעל

 .ריחמ/בצק יחנומב רתויב תילכלכה קפס

 ?רוחבל קפס הזיאב
 הצע יל שי ,טנרטניא קפס תריחב ןיינעב

 .קזח יפסכ בג םע קפס לע תכלל :תישעמ

 לש הסירק וניאר 2001 לש הנושארה תיצחמב

 1001 רבמצד

 ₪ " חיש 0

 הנשל כ"הס ** .חי'ש 171 אוה ריחמה תשר סיטרכ אלל .הנקתהו תשר סיטרכ ללוכ , 051. רובע

 יקפסמ לחה - תרושקתה םוחתב ךרעה תרשרש

 תורבחב הלכו ,דויצה ינרצי ךרד ,םיתורישה

 ,'וכו תונכות ,םיבבש ,תוכרעמ-תת תוקפסמה

 תרושקתה תורבח ללכמ .תרושקתה תורבחל

 םיחוור וגיצה סוקלסו קוב קר ,לארשיב

 .וזה הפוקתב

 ,לשמל ,הפוריאב .ימלועה רבשמהמ קלח והו "

 םימייק ויהש טנרטניאה יקפס 4,500 ךותמ

 70 קר םויכ וראשנ ,2000 תנש תליחתב

 טנרטניא יקפס 5,000-ל לעמ ומלענ בייהראב

 סויה התפתמש ימ :הרורב הנקסמה .הוה ןמוב

 תרסחו הנטק הרבחמ הלוז רוביח תליבח תחקל

 הרבח ילב ומצע תא אוצמל לולע ,םיבאשמ

 תונטקה תורבחל ןיא ,ןמז ךרואל .רוביח ילבו

 ראב ולאכ תואמגוד רפסמ וניאר .דורשל יוכיס

 ןהירחא וריאשה דימת ןהו ,תונורחאה םינשב

 .תורירמו תובוח ,הבזכא קר

 -תהל הצור אלו ,רוחבל המ טבלתמש ימל

 132 תורישב שמתשהל :טושפ ןורתפ שי ,בייח

 א ] 0 ו 5 0 ה | 0 |
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 תורישה םע .(בורקב סלעי קיתווה 135 תוריש)

 -תהל ילב ,ןמדומ !80'א רוביח לבקל ןתינ הזה

 .\/0וש ליבקמה תורישה תא שי /\ 081.-ל .בייח

 בקעמה אוה וילע דיפקהל בושחש דיחיה רבדה

 תוקד רפסמ יפל אוה ףירעתה .השיגה ןמז רחא

 לבקלו ךמצע תא חוכשל דאמ לקו רוביחה

 ינאש ןורתפה .םילקש יפלא לש ישדוח ןובשח

 הנטק הנכות , אוטוטז-ב שמתשהל אוה עיצמ

 ,השילגה ךשמ תאו תויוריהמה תא תדדומש

 הגירח לש הרקמב הארתה רידגהל תרשפאמו

 תבותכהמ התוא דירוהל רשפא .תועשה תסכממ

 .\א ושר .6טתר6וסז.שסתה

 חצני טוחלאה עודמ
 32 דומעב הלבטהמ ןיבהל רשפאש יפכ

 םצעב םויה ןיא ,("2001 טנרטניא ירוביחיי)

 .טנרטניאל תורבחתהל דחא ילאידיא ןורתפ

 םויה תוחנ ירלולסה רוביחה ריינה לע ,ןוכנ

 גיצמ 051. וליאו ,תונורתפה ראשל האוושהב

 -יצמה לבא .סבורל האוושהב םיטלוב תונורתי

 תונורסח שי / 051.-ל .תבכרומ רתוי תצק תוא

 לכל עיגהל ול ורשפאי אלש תולבגמו ,ולשמ

 -ה יתוריש אקווד .םיילאיצנטופה םייונמה

 חתוכה תויהל םייופצ ,רלולס בולישב ,וא/ וז

 הו .םינותנה תרושקת תויתשת ןיב הלועה

 לודיגה םע ,האבה הנשב רבכ תורקל ליחתי

 תויגולונכט וטלבי .םיירלולסה ספה יבחורב

 ועיציש 0785 וא ,ןופאלפ לש 60142000 ומכ

 .2002 ךלהמב םוקלסו רנטרפ

 -רקה תויתשתה לש תויתרוסמה תולבגמה

 ו

 : 23.7 אס05 : 4

 -ספה ןדיעב תורימחמ ףאו ,ונתשה אל תויעק

 תיתשתב תושמתשמ ןהש הדבועה ,ללככ .בחרה

 בותינל) ךוותמ תרושקת דויצו הליבכ לש תיזיפ

 תרקיימ ,(ךרדה ךרואל תותואה לש הרבגהלו

 ןהש אוה ןהלש ירקיעה ןורתיה .דאמ ןתוא

 -דנש עגרב לבא ,תמייק תיתשת לע תוטסבתמ

 ,תיזיפה תיתשתה לש הפלחה וא הבחרה םישר

 .םלענ הזה ןורתיה

 רתוי םיריהמ םירוביחל רבעמה ,ךכל רבעמ

 הצקמ אוה רשאכ .טנרטניאה קפס רובע יתייעב

 ילב ,רתוי לודג ספ-בחור םישדחה םייונמל

 םצעב אוה ,ולש םיווקה לש המיאתמ הבחרה

 קפס ףא ,ינש דצמ .םיקיתווה םייונמב עגופ

 -וקלל לודג ספ-בחור ןיירשל לוכי אל טנרטניא

 ללגב לגר טושפי אוהש וא - בחר-ספ תוח

 לע תויולעה תא סימעיש וא ,העובקה האצוהה

 .(םלתשמ אל תורישה תא ךופהיו) חוקלה

 -ופופה תרושקתה יווק .הז תא םיגדנו ואוב

 ,קזב תשרל טנרטניאה יקפס רוביחב םיירל

 קפסמ ,הזכ דחא 78/4 רוביח .עא \ גוסמ סה

 ,םיווק 30-מ בכרומ אוה .2א/ןטקא לש ספ-בחור

 תוחוקל 30 תוחפל תינמז-וב תרשל םילוכיש

 רומשי קפסה ללכ-ךרדב .15א וא יגולנא גויח

 םושמ) 88 לכל תוחוקל 4-6 לש סחי לע

 תדוקנ לכב םירבוחמ ולש תוחוקלה לכ אלש

 םיחטבומ םירוביח תוצקהל הצרי סא .(ןמז

 אוה ,םילבכ וא 4051, תוחוקלל 2% לש

 חוקל ףא .חוקל לכל םלש 28 שידקהל ךרטצי

 ןורתפה ןכלו ,30 יפ םלשל םיכסי אל בחר-ספ

 זגזח6 תייגולונכט םע רבכ ונרכהש המל המוד

 לע תוחוקל לש בר רפסמ םיסימעמ - ₪6!

 תורישה תא םירחמתמו ,דיחי 2א1טק% רוביח

 אוהש ,הצור חוקלהש חטבומה ספה בחור יפל

 .תיתועמשמ ןטק דימת

 םירוביחב תמייק אל וזה תורשפאה ,בגא

 |שגז" סופיטמ םהש 180 ירוביחבו ,םייגולנא

 64/128%00% םיקפסמ ,רמולכ) "(ווגהתט|

 לצא הסינכה בתנ דע חוקלה בשחממ ,"יקנ"

 לארשיב בחר-ספ

 אל קפסה ,\1251. לש הרקמב .(טנרטניאה קפס

 רבעמ ספה-בחור תא חיטבהל הצרי אלו לכוי

 קפסל הסינכה ירחא .הייזכרמב רוביחה תדוקנל

 אל שיא ,תימלועה טנרטניא תשרל רבעמהו

 היגולונכט םושב ,תוריהמה תא חיטבהל לוכי

 .לארשיב סויה תמייקש

 תוחוקל - רתוי הרומח וליפא היעבה םילבכב

 התוא םיקלוח תמייוסמ הנוכשב םילבכה

 לכש בצקה דרי לדגי םרפסמש לככו ,תיתשת

 חוקל וב בצמ טלחהב ןכתיי .לבקי םהמ דחא

 לבקי ,אוטקא לש םיבצק רובע םלשמו ןימזהש

 180א וק ול ןתונ היהש הממ רתוי ךומנ בצק

 םירבדמ ונחנא הזה הרקמבו .128א00% בצקב

 .האלהו ונממ אלו ,קפסה לא בצקה לע

 תולבגמה תא ץורפתש הדיחיה תיתשתה

 .םייטפוא םיביס לע תססובמש וזכ איה וללה

 םויה ןיא םלועב תרושקת תרבח ףאל לבא

 תשוחנה ירוביח לכ תא ףילחהל תלוכיה תא

 םייטפוא םיביס סורפלו ,םימייקה םיתבה לכל

 רבד לש ופוסב היושע וזה הלבגמה .םמוקמב

 קלח ,תאו דבלמ .251,-ה ישמתשמב סג עוגפל

 יווק לבקל הארנכ ולכוי אל לארשי יבשותמ

 תומוקמב םיאצמנ סקלחש ןוויכמו ,ללכ 1.

 (םייונמ יפלאב) תיבה יקשמב תורבחתה תיזחת
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 רקיעב) םילבכה תותשרל םירבוחמ םסניאש

 ויהי םרובע םימיאתמה תונורתפה ,(הירפירפב

 .ןייוול וא טוחלא

 תואכה םינשב רבחתנ ךיא

 -לאהו תירלולסה תרושקתב אצמנ דיתעה

 ,תיעקרק תיתשת תשרוד הניא איה .תיטוח

 הלוז םג ךוראה חווטבו רתוי השימג ןכלו

 2001-2005 ב"הראב טנרטניא
 (םירוביח ינוילימב) בא יתב יפל תורבחתה

 תרגסמב לי'וחל תובורק םיתיעל םיעסונ

 ,ןוכרד הללכ העיסנה תכרע ,רבעב .םתדובע

 הניש רודכ ,ימואלניב יארשא סיטרכ ,ימוקמ עבטמ
 ןופלט תוחיש עוציבל גויח סיטרכו תוכורא תוסיטל

 ,םויכ .תיבה סעו דרשמה םע רשק לע רומשל ידכ ראל
 םיקסע ישנא .יחרכה וניה תושיגנבו תונימזב ךרוצה
 דיו) ןופלט העיסנ לכב םמיע תחקל םידיפקמ
 ףוצר רשק םירשפאמה ,אשינ בשחמו ,65%1 תיגולונכטב
 ןמוב עדימל תושיגנו דרשמהו םיקפס ,תוחוקל םע

 רשקל שרדנ התאשכ וב תיטרפ הניפו הפק טנרטניא םיקסע ישנא ,םויכ ילבולגה םיקסעה םלוע 1
 !צראב קסעה סע ןימזו ףיצר
 תולוכי םצמוצמ תונידמ רפסמב תוליעפ ןהל תורבח
 יונמ שוכרלו ימוקמ טנרטניא קפס םע רשקתהל
 ךלהמב הרבחה ידבוע יייע לצוע רשא גויחב טנרטניאל
 םע תורשקתה שרוד הו ןורתפ .ולא תונידמב םתוהש
 תורישב םייוניש רחא בקעמב ישוק שי ,םירז םיקפס
 תומייוסמ תונידמבו (השיג ירפסמב יוניש המגודל)
 .הפש יישק םג םימייק
 םיקסע ישנא חוריאב םיחמתמה סלועה יבחרב תונולמ

 ךות תוליעיב תננכותמה וטו 06 לש [?-ה תשר לע
 ןיב ילמינימ רבעמו ההובג תודירש לע הדפקה
 .([1סקט) תותשר

 בורמ טנרטניאל השיג קפסמ תורישה - םידעי תסירפ
 .םלוע יבחרב תושעותמה תונידמה
 הניה תורישל השיגה - יתודידיו טושפ שומיש
 .םידעיה לכמ םידיחא המסיסו שמתשמ םש תועצמאב
 תא וכותב ליכמה ידועיי ןגי'ח ןתינ תורישה תוחוקלל
 תנכדעתמ המישרה .השיגה ירפסמו םידעיה תמישר
 .תורישל רוביחה תעב תיטמוטוא

 0 . תועיצמה תובר תורבחל דוגינב - שומיש יפל םולשת = םירושיקה .ןולמה רדחמ טנרטניאל רושיק םיעיצמ .לייוחב תוהשה הזה םוחתב םויכ ונל שיש המ .תיתועמשמ

 ו . תורישב ,עובק ישדוח םולשת תללוכה תוליבח = םריחמ םלוא ,ידמל ההובג רושיק תוכיאב םעה ל"'נה 0 גויח קא ₪0 חשה רוזה הוס למ שה

 שומישה ןמזל א תהב וניה םולשתה (1טפ4ו 0181 /\טסא .םלועב תונולמה בורב םינימז םניאו ,הובג וא להנמ לע בושחל השק ,סויה לש ןווקמה םלועב ספ בחר טוחלא ₪ ל 0
 ןופאלפו סרימ - רתוי םיריהמ תונורתפ סנשי תיקפטכ קרב - תחא גג תרוק תחת םיתורישה לכ = לכב םינימו םניא ,הכומנ תוכיאב סבורב דרשמב שחרתה המב ןכדעתהל ידכ 2005 9 לש בצקב םינותנ תרושקת ללכ-ךרדב 7. 1 ש - .תמלש אל תשלג | ,םירקי םניה הכ דע ורקסנש תונורתפה םיליימ לע רובעל - טנרטניאל טנכ 2005 4 3016-0000 ה . 9 ולוומ ל - ול 2002 רשפאמו ,800-900א12 לש טוחלא ירדתב אל - ישדוח ילמינימ בויח וא םושיר ימד אלל .לעופב אלו םיקסע תשיגפל םימי רפסמל עסונ רשא דבוע 2000 1 תג ₪ 19 ןייוול ₪ עופ ,םויכ םיצופנה ,םיירלולסה םירישכמה

 ,19.6%008-ב םיכמותש םירישכמ תועיצמ

 38%0ק% לש ספ-בחור לבקל תרשפאמ רנטרפו

 םדומב שומיש תבייחמש) 118052 תייגולונכטב

 .(רקי ינוציח

 -ישהו ,םיקיפסמ םניא וללה תונורתפה לבא

 ישילשה רודל רבעמה םע היהי יתועמשמה יונ

 ססבתי אוה .םייתנשכ דועב יופצה ,(30)

 רשפאל ידכ ,1.8-2.101/ לש םירדת לע

 ,םייתניב .384א0% דע לש תרושקת יבצק

 ,(2.50) םייניבה רודמ םירישכמ הברה הארנ

 יבצק תתל ידכ םירדת םתואב שמתשיש

 .38-56א00% לש תרושקת

 בלשב שחרתת תיתימאה ךרדה תצירפ

 -רכמהש םושמ ,יתמ עובקל השק) רתוי רחואמ

 טוחלאה םוחת .(ךרדל ואצי אל דוע םוחתב םיז

 2001-2005 לארשיב טנרטניא
 (םירוביח יפלאב) תויתשתה תוחפתהב תיזחת

 -ונכט יתש םע ,רתוי םיהובג םירדתל ספטי

 \/1ז616%8) \%1.1. תייגולונכט :תושדח תויגול

 ,2.5-3.40112 םירדתב שמתשת (1.טשג]| 00

 -ונכט .2א[טק% דע לש תרושקת יבצק גישהל ידכ

 1.0081 אוטווגק|6 כוגוזופטווסח) 1.105 תייגול

 עיגתו ,24-380112 םירדתב שמתשת (5ץ%וטח

 םיבצקה תא לבקל לכונש ידכ .50א1078 דע

 וא) תצרמנ הלועפ שרדית ,וללה םייטסטנפה

 לבא .רוטלוגרה דצמ (וזכ הלועפ רדעיה ילוא

 .הרקי הז רבד לש ופוסב

 500-ל עיגהש דע ןופלטל ושרדנ םינש 0

 הז היויוולטל .םלועה תייסולכואמ שיא ןוילימ

 לש ינשה הצקב ןשי אוהש ןמוב

 תא אורקל ,םיצבק דירוהל ,סלועה

 עיסשמה לש ןורחאה אשאג\טווטז -ה
 קודבל וא השיגפה ינפל ילאיצנטופה
 .תגצמה ינפל ינכדעה הינמה בצמ תא
 -שיגנו ןימז אוה טנרטניאה ,ץראב
 ,ןוגראה לש עובקה רושיקה תועצמאב
 יייע רנל ןתינש טנרטניאל רוביחה
 .תיבב ונלש יטרפה יונמה וא הרבחה
 רוזיאב טנרטניאה קפסל השיגה ירפסמ תא םיריכמ ונא
 טנרטניאל רבחתהל םילוכי ונא השעמלו ,ונלש גויחה
 ןופלט וק םיאצמנ וב םוקמ לכמו הצרנש תע לכב
 .בשחמו
 תוחפ הנה טנרטעאל השיגה לייוחב ונא רשאכ ,םלוא

 יתדוקנ ןורתפ םישרוד -ןכו ,תונידמה

 .תועדמהמ תחא לכ רובע

 םלועה יבחרב טנרטניאל השיג תוריש
 הבושתה וגיה (!תוטמטו [218| זק תטגתווהק)

 םילשמ תוריש ועיה רצומה .הז ךרוצל
 טנרטניא יקפס לש םירצומה לסב
 תמגוד ,תימואלניב תרושקת תורבחו
 רשא ו94| 14| \606 תוריש .קרב

 גויחב רושיק יתוריש קפסמ קרב יייע הנורחאל קשוה
 .םלועה יבחרב םידעי לש בר רפסממ טנרטניאה תשרל
 רושיקל ריהמו ןימא ,יתוכיא ןורתפ קפסמ תורישה
 תואובמ לע ססבתמ תורישה .לייוחל םיעסונל טנרטניאל
 תרושקתה תרבח לש תמדקתמה 1? -ה תשרו השיגה

 םג ךידבוע תאו ךתוא הוולמ הליבומ תרושקת יתוריש
 גויח יסיטרכ תועצמאב םא ןיב - לייוחב תוהשה תעב
 טנרטניאל השיג תוריש תועצמאב םא ןיבו םיימואלניב
 .דחא ןובשחב םיזכורמ םיבויחה לכ .גויחב
 סינוגרא - תינוגואה טנארטניאל תטבואמ רושיק
 ,היתומוד וא זהזטאאו| \זלא-| תכרעמ תא םימשיימ רשא
 טנארטניאל תחטבואמ השיג םידבועל רשפאל םילוכי
 בשחמב םיאתמ 6וושחו תנקתה תועצמאב ינוגראה
 ,(סוטפג] ₪ \טטאא תורישב הנבומ וניא םושייה) דבועה

 רשפאמה ירלולסה 051 ₪גזווחַפ -ה תורישל המודב
 תוריש םג ךכ ,םלועה תיברממ תוחיש לבקלו רשקתהל
 סא תהב 0-1 ות תויהל רשפאמ רשא !תוטחטו הגו -ה
 האבה םעפה ינפל ,ןכ לע .לייוחב תוהשה ךלהמב ,ךרוצל

 שו דימת ,ןוכנ .וצרתש ןמז לכב טנרטניאל רבחתהל = היצקינומוקלטה תורבחמ תחא הניה ,זצתטט טוסט רבחתהל םיצור ונא רשאכ ,ןכ-לע .ימוקמ טנרטעא ישיאה בשחמל .םינש 31 וידרל .םינש 2 1200 תלוכיה םכל היהתש וגאדת ,לייוחל םיעסונ םתאש = לש תב תרבח ,סוטלוו 06. 6וטטגו 06 תימואלניבה = קפס לצא השיג יונמ רגל ןיאו רחאמ תילאיווירט טנרטניאל .םינש 37 םילבכל .םינש 55 חקל 00
 הקסע רוגסל םיימויל אציש פ'יומה להנמש ונמצעל = = .לארשיב סופו וש ירצומ קווישל ףיקמ םכסה קרנל | רבחתהל םיגהונ ונא וכרד ,לארשיב השיגה קפס לש תייסולכוא :האוושהב רהויהל ךירצ עודמ תור דה תושרהל םילוכי ונא םאה םלוא ,תונמדוה התואב הפק = .תימואלניב הסירפ תולעב תורבחל םינותנ תרבעהו | (209) השיגה אובמ לא תימואלניב החיש עצבל ןתינ -יהבמש ,תודבוע המכ םיפקשמ אל וללה םיר [ תותשלו ןשע ףופא הפק טנרטניאל סנכהל היצפואה תא = הינופלט יתוריש תקפסאב תדקמתמה םלועב תולודגה  :תויורשפא רפסמ רנינפב תודמוע ל"וחב טנרטניאל -פסמה .דבלב םינש 24 חקל הו רלולסל .5 10
 טנרטניאל רבחתהל חילצה אלש םושמ חוקל ספספי | והומ הרתי ךא ,המג אה וזכ החיש ריחמ 9 ;ךרעל םינש 20 לכב המצע הליפכמ םלועה 700
 !ךירצ היהשכ = תורישל ,הכ דע ורקסנש תונורתפל האוושהב רבעמל םידעוימ םניא תוימואלני תוחישל : - / הנוש תויגולונכטהמ תחא לכ לש םושייה תולע 40
 : םיבר תונורתי 010981 01ג1 006% .רתויב הכומ) הניה רושיקה תוכיאו ם תונולוטכטהמ יוחא לכו ,תורחאהמ ירמנל 00
 / הרידחה בצק תא הגיצה תירלולסה היגולונכטה 200 יח המרב וע 0ז 596 תוכיא תחטבא תרשפאמה = ןתינ ןהמ בשחמ תודמע תומקוממ םהב רשא הפק .-- 0 , 6 תיטרפ תשר לע ססבתמ תורישה - ההובג תוריש תמר 4 יתב םיאצמנ תויזכרמה סירעב רקיעבו םלועה יבחרב ה צה .העי וטכבה תושוצמה העוסוה 150

 0 013 קרבב טנרטנא ירצומ .תולקתל ריהמ הנעמו יביטקאורפ תולקת = וליפאו ינויגה ריחמבו הריבס תוריהמב טנרטניאל -- , ממ רומה 0 ספ בחר טוחלא = תלהנמ הניה תבתוכה רותיא ,רושיקה תוכיא לע הטילש שי ךכב .ההובג | רושיק גישהל ןתינ ולא תומוקמב .טנרטניאל רבחתה לש הלל דול ל 100 ירלולס ₪
. . 

 תויגולונכט ראש םע דחי תיטננימוד ךופהתו 8 ₪ טונצנתס58 650 01.ת6.11 :תבותכ ססבתמ טנרטניאל רושקה - טנרטניאל ריהמ רושיק = תאיצמ לע רמהל ןכומ היהת םאה ,סלוא .הפק תותשל ך ה ,לארשיב הזמ רתוי הברה דועו 1999 0 ןייוול ₪
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 בשחמ אלל רבחתהל
 בשחממ ,טנרטניאל ס5-בחרו עובק רוביח

 דירומש ימ רובע םיאתמ ןורתפ אוה ,ישיא

 טנרטיאמ | םיבו | םיצבק

 תמרוז הידמ ימושייב שמתשמו

 -ישהש ימ .(5וזטהתווהפ /16010)

 םה ולש םיירקיעה םישומ

 השילגו ינורטקלא ראוד

 בשחמל קוקו וניא ,תלבגומ

 שולגל ןתינ .עובק רוביחל וא

 די-ףכ בשחממ םג םויכ

 דלאה \ואסז יבשחמ ומכ

 רישכממ וליפאו ,םייטוח

 81גטא- תמגוד ,תינומיז

 .בייהראב ופנה ₪ץ

 יקחשמל רקיעב טנרטניאב שמתשמש ימ םג

 -שמה תולוסנוק .בשחמל דוע קוקז וניא ,תשר

 -ו ינוס לש ?!גְץצוגווסח 2 תושדחה םיקח

 תולוכי םע תועיגמ ,טפוסורקימ לש %-80א

 טנרטניאל רבחתהל ידכ .תומיאתמ טנרטניא

 :לשמל) םחתמ ךותב םידיינ .םירישכממ

 ,הפק יתב ,הפועת תודש ,םיסופמק

 ,(תוריד ךותב ,םידרשמ יניינבב

 תייגולונכטב שמתשהל ןתינ

 1אגא) שאא

 תורשע רבכ םימייק לארשיב

 םיסטסובמה \/1.4א ירצומ

 תאו ,802.116 לוקוטורפ לע

 םיריחמב לבקל ןתינ םבור

 ימצע ינא .5500-כמ לחה לש

 וזה היגולונכטב שמתשמ

 -תמה לכ תא רבחל ידכ

 -שהו ,יתיבב םיבש

 הב יתשמת

 תודשב

 ,(\וזס]טאא

 יתבבו הפועת

 .ל"וחב ןולמ

 םישמתשמ

 לבקל םיצורש

 ראוד יתוריש םג

 ,תשר יקחשמו ינורטקלא

 שמתשהל ולכוי ,םיטרס תנמזה יתוריש םגו

 .17צ תיביטקארטניאה היזיוולטה תייגולונכטב

 (86( 10 ם0א) 8518 תספוק לע ססבתי שומישה

 ריממל המודב ,היזיוולטה רישכמ לע בצותש

 תוריש תועיצמ רבכ םילבכה תורבח .םילבכ

 וב שומישה תוטשפתה לע תויזחתהו ,הזכ

 .דאמ תוימיטפוא

 ?האלה המו
 הסינכ הארנכ הארנ הבורקה הנשה ךלהמב

 \/\ ץ יכמות םיירלולס םירישכמ לש תבחרנ

 -מאב טנרטניאב שומישה ףקיהו ,('111/1.-ו

 ,ליבקמב .תרכינ הדימב לודגל יופצ םתועצ

 ,םילבכו 4081. ירוביח ןיב תורחתה ליחתת

 לש תויזחתה יפל .דאמ הרע תויהל היופצש

 םידקת ₪081. ,טייסרופ לשו לארשי 16

 -ולונכט היהתו ,םילבכה תא תובורקה םינשב

 .הליבומה בחרה-ספה תייג

 תא לואשל ונל יאדכש תירקיעה הלאשה

 תוחתפתהל עירפי המו עייסי המ איה ונמצע

 לע לכ םדוק דומעל בושח ,הזה רשקהב .וזה

 והז .לארשיב םייקש סוצעה ייילטיגידה רעפייה

 ןיב ןיחבמש ימונוקא-ויצוסהו יתוברתה רעפה

 ןהמ ולא הליחתכלמ רידגמו ,לארשיב תוצובק

 םג אוה ,דבעידב .אל ולאו טנרטניאל ורבחתי

 ןיב ,םילדגו םיכלוה ,םיקומע םילדבה ףקשמ

 .אלש ימו רבחתהש ימ

 תועדומ תונורחאה םינשב החתפתה בייהראב

 יתורישל רבחל םיצמאמ םישענו ,אשונל הלודג

 תובכשה תא אקווד םימדקתמה תרושקתה

 ןממל ידכ ,1996-מ לחה לטוהש סמ .תושלחה

 ררוע ,טנרטניאל רפס-יתב לש ספ-בחר רושיק

 םיכרבמ םלוכ סויה לבא ,הבר תמוערת ותעשב

 קקחנש רחא קוח םילשה הזה קוחה .וילע

 םינקתמו תוירפס ,רפס-יתב ויפל ,םדוק הנש

 םיאכז ,רפסה ירוזאב םייאופר

 תרושקתה תותשרל רבחתהל

 לש ולאל םיהז םיפירעתב

 .תולודגה םירעה

 - ונילא רוזחל םאו

 דיאב שומישה תויולע

 ןיידע לארשיב טנרטנ

 לבוקמל תיסחי תוהובג

 ,ברעמה תוצרא בורב

 היצלוגרה יפוג תוברועמו

 בורב .הלודג הזה קושב

 ךרוצ ןיא תויברעמה תונידמה

 .טנרטניא יתוריש ןתמל ןוישרב

 הנוש ילארשיה תרושקתה דרשמ לש תוינידמה

 ,לשמל ,ינקירמאה :66-ה לש וזמ ןיטולחל

 וא תרושקת יתוריש ןתמ לע תולבגמ ליטמ וניאש

 תוצלמהה ומשוי סרט .תרושקת תויתשת תסירפ

 ומכ ,אשונב וקסעש םינוש םיפוגו תודעוו לש

 תניחבל הדעוו - ןובשחו ןיד" האר) בהר תדעוו

 .(1998 ,יילארשיב טנרטניאה יתוריש םודיק

 הפיחד תתל ויה תורומאש תומזויה תחא

 טקייורפ אוה ,לארשיב ירוביצה טנרטניאל

 הריהמ טנרטניא תרדש קפסל דעונש ,י"הפנאיי

 טקייורפה .תונוש תויושרו הלשממה ידרשמל

 "וריבה ךבסב עקתנ ,םירחא םיבר ומכ ,הוה

 תשר םוקת יתמ .רורב וניא ודיתעו ,היטרק

 הכודמה לע !לארשיב הריהמ תימואל תרושקת

 ידרשממ םיחמומ טעמ אל םויכ םיבשוי וזה

 ביחרהל איה תורטמה תחא .םינוש הלשממ

 תא סויה הסכמה ,"2 טנרטניא" טקייורפ תא

 תועצמאב קפסלו ,לארשיב ימדקאה רזגמה

 תודסומ לכל ריהמ רוביח וזה תשרה

 אל רוטלוגרה םא .לארשיב ךוניחה

 לש ופוסב ,וללה תומזויה תא לישכי

 -ונכטה תיזחב ונמצע תא אצמנ רבד

 לארשי תנידמ ,תובר תוניחבמ .היגול

 הברהמ רתוי ,בחר-ספ תנידמ תויהל הכורע

 + .תויברעמ תונידמ

 ,תרושקתו טנרטניא תויגולונכטל החמומ אוה (./.56) סייו יבא
 :תבותכב תולאש ול גיצהלו ביגהל ןתינ .םוחתב הצרמו ץעוי

 .8ו/6156ח161.ח81.ו]

 'זגמ ח

 ה'רבחהש ינפל"
 יל ויה ,יתוא וליג ינוסמ

 קילל
4180 0 

 םישדח תומולח םישגמ
 ,תיצר דימתש דיה ףכ בשחמ ,תיצר דימתש ןרקמה ,תיצר דימתש ךסמה .םייגולונכט םיעוצעצלו יתיב רודיבל ןיזגמה

 !תיצר דימתש ןיזגמה - תיצר דימתש המלצמה ,תיצר דימתש תינוכמה ,תיצר דימתש ואירטסה ,תיצר דימתש 00-ה

 / 0 01 לעד - - דל תורכה קחו
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 רובע םייביטמיטלואה םיפיטה

 ?התוא םיחטבאמ ךיא ?התוא םירייגו ךיא

 םירטפנ ךיאו ?השדחה הסריגל רובעל םאה

 הונכ םגו .תובוושתה תא ונל שי ?תוומוסרפהמ

 .תומילשמ תונכותו םירזע ,םיקארק ,םיפיט

 לעו 60 תנכות לע תעדי אלש םירבד 0

 ללכב והפוסהז \0550ַסַפ תונכות

 ימולש יעור

 םיידיימ םירסומ תונכותו

 תומישמה טירפתב הבוח תנכות איה 160 :ןיינעב חוכיו םויה ןיא

 ןוילימ 113-ל בורק לע 160) תחוודמ ,הֶז עגרל ןוכנ .שלוג לכ לש

 תיצחמ קר יכ ,הסג הכרעהב ,חיננ םא םג .םלועה יבחרב םישמתשמ

 הנכותב רבודמ ןיידע ,םיליעפ םישמתשמ ןכא םה הז רפסמה

 .ןחלופ תנכות וז .םידיימה םירסמה םוחתב תוירלופופהו הליבומה

 רתאב הריכמל םיעצומ שמתשמ ירפסמ אוצמל רשפאש ,ךכ ידכ דע

 .683ְע תויבמופה תוריכמה

 תונעט ,תושקב ,תולאש רסירת תוחפל םילבקמ ונחנא שדוח לכב

 םיארוקה לש תויווחה לע םינושמו םינוש םירופיס םע םיבתכמ וא

 בורש ,ונלש תדמולמה החנההו ,הז .160-ב שומישה תרגסמב

 וענכש ,הנכותה העיצמש םילכה לכב םישמתשמ םניא םיארוקה

 -כ דועו ,םיפיט 30 ןאכ ואצמת .וזה הבתכה תא םסרפל ונתוא

 'גמ ח

 ו
 |58א5| לארשי

 /// ויפוה
1 ₪ ]| 

 2 ו ל
 ק6 ₪36%2וה6 לש

 טווח וונג

 ירחא ידינו תרגחמ ינשחמ < [₪1 ו ו םיריהת םיברוצ
 יאוזיוה גנירוט ןחנת <
 ןויארה :!1ח4005 07 -
 הושת ןכ לדוגהשנ :?/88₪8 +
 הדוקנה :ו/65 יהוריש +

 רופו-ה ימלש
 ןוונרוג קר אל רבכ :5ןח06 <
 ושר-תכרטמ קר א) רגכ :0%0/1 <

 ירצומ לע קייודמו ינכדע עדימל רתויב ןמיהמה רוקמה

 האלמ הנומת ךל םינתונ םלועב םיחמומה יבוט .הנכותו הרמוח

 ,טנרטניא ,תרושקית תותשר ,ישיא בושחימב הרוקש המ לע

 .קוש תומגמו תוידיתע תויגולונכט

 ףונוב רוטילק
 צ* 9 %

 ₪ ְץ(7
 םינותי'עהו םיופסה תויונה לנגב ג'ישהנל

 8 3 - 6 9 6 5 5 5 נ2ַ



 ללכב םיידיימ םירסמל רזע ילכו תונכות ,תובותכ לע תוצלמה 0

 .טרפב 160-לו

 ונצלאנ ,קשמימב תויבקע לע הרמש אל םלועמ 160-ש ןוויכמ |

 100 20000 הסריגל תוסחייתמ הבתכה ךרואל תויחנהה - רוחבל

 תומשש תורמל .ונתעדל תצלמומה הסריגה םג איהש ,הצופנה

 .תורחאה תואסריגב םג ידמל םימוד עוציבה תרוצו םיטירפתה

 תוינושאר תורדגהו הנקתה

 בורש םיחינמ ונחנאש םושמ ,הזה קלחב תצק םירצקמ ונחנא

 םיפיטל בל םישל תאז לכב יאדכ .הנכותב םישמתשמ רבכ םיארוקה

 .םיגרדשמל םידחוימה

 "שמו ,םיגורדשמ םיעתרנ םיבר םישמתשמ .גורדשה ,הנקתהה %

 הרמימל םינמאנ ונחנא .160 לש תונשי תואסריגב ןיידע םישמת

 הרקמב לבא ,"רתויב םישדחה םיגאבה םע דובעל דימת יאדכיי היפל

 .תאו לכב תצק םיכחמ ונייה ,(תרגסמה האר) 20015 תסריג לש

 רתוי החונ ללכ-ךרדבש ,166) 20000 לע ,ןכל ,םיצילממ ונחנא

 .תושדח תויצקנופו תונוכת לש ןווגמ העיצמו ,תומדוקה תואסריגהמ

 \צה ,תומוסרפ הגיצמ וזה הסריגהש הדבועה ךתוא הדירטמ םא

 \בוק תא .ןהמ רטפיהל ךיא דומלל ידכ "תומוסרפל רובענו'" תרגסמב

 םילודגה הנכותה ירתא לכב אוצמל רשפא השדחה הסריגל הנקתהה

 ותוא דירוהל םג ,ןבומכ ,רשפא .לשמל ,ועישוא.טסואח!טג6 .טסווו ומכ

 תא .וצואוא.וטט.טסחו/6סואת!080 תבותכב ,הנכותה לש ימשרה רתאהמ

 .\צואו/.6!0עסזאוסח.טסחו רתאב אוצמל רשפא תומדוקה תואסריגה

 בשחמ לע וא ,הנושארה םעפב ןיקתמ ?ןיזהל םיטרפ וליא %

 ךילהת םויס רחאל ןיומ התאש םיישיאה םיטרפל בל םיש !שדח

| 100] 5 

 חוו סו טאו 656 פס )ובו [וכול ונפש מו חפציש עטא סו לא !כטזו\ס] | 251 08 6

 | | | 1 וע א הא ארס 0 500 עס טו! אומת
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 1 + | \/קסופ הוס עטו !וסזחל 5604 עטא סו 4 סוטה וס \6 כ 50 חוסה
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 יך |< 1 0 -- 0 - ו
 | צא ןהמו |50 5065 ונס וסוג ק7.6% 5 6/0 זק |! !זסזה 36 קוג) סו
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 | וסוג סח | 12 :ם00 והוא ו עסוג

 2001 ובמצד | 6

 םיטרפה תא רוכמל הל רשפאמ 160 לש שומישה ןוישר .הנקתהה

 טחואו[-ה תבותכ תא קר ןיזהל לכות ,הצרת םא .ישילש-דצל ךלש

 ידכ .לועפל ידכ ול הקוקז הנכותהש המ לכ הז - ךלש יוניכה תאו

 זע 160 \ ץוטוצ/(גגחש6 ןולחל סנכיה ,תנזה רבכש םיטרפ תונשל

 זץ 5

 תואסריגל גורדשב !גרדשמ .םינותנה לע רומשלו גרדשל

 לש סינותנה סיסב תא תובגל ךרוצ דוע ןיא 160 לש תושדחה

 הסריגה תא הייקית התואל םיניקתמו ,1!חוחוג] םיעצבמ .הנכותה

 םינותנה סיסב םע הייקיתה תא רומשל יאדכ ,ןוחטיב רתיל .השדחה

 שט999 :לשמל ,הסריגה םשל םאתהב אוה םשה .הנשיה הסריגה לש

 .160) 995 תסריג רובע

 םע לקתית הב הנושארה הקצהה .םולשה תכרב תא קלס 5

 עיפומש ,160) לש תוכרבה ךסמ איה ,20000 הסריג לש הנקתהה

 וו 11]

 0 ו 6 % * 4

 אוג וכ גש
 7 כ

 1.01 זה אתו ץסט'ז₪ שמו וא)| הטקס חט?
 2 תוהה םפסטו פסח ₪604 =

 יי יא

 ו 10 ₪ סוחט קטזותסוו או הטיא םווע חזו
008 0087 

 יה
 הייד ש/םוטה ₪זוזחטע 56 םז9' דזה ץוטווז 1868 5811! וחוש

 הי סו חטא שוטסס *!'זח ר"ל הטוטו שוטה
 5 ושש 40 * \

 יה

 סא | חטטהמש-
 .תוטוכוסה !ם1 /\תתטזוכב 1010 זמופש

 3100 חווויסח וח 100 מע5
 טק טק יאו חס !םו01- טו וה

 תטואפ 8/וחוט סח ץסוז ול

1 
| 0 

 תיתחתב עיפומה [60) רותפכה לע \חל .תלעפומ הנכותהש םעפ לכב

 ןומיסה תא רסהו 3060₪8!118661 \ ?6760668[6 רחב ,ןולחה

 .80% 160) וצ6|שסחו6 היצפואהמ

 רתוי קזח ,רתוי הובג ,רתוי רהמ

 -יחאב ונייטצה אל םלועמ 160) לש םיטירפתהו חיש-ודה תובית

 םה הנכותה בוציעו קשמימה ,השעמל .דוחיי וא םוכחת ,תוד

 .תצק וצפי ןלהל םיפיטה .םוחתב םיעורגהמ

 תאו תישע סרט הביס וזיאמ םא .םדקתמ שומיש בצמל רובע

 אוה .אטצגחטט0 1066 בצמב שומישל רובעל ןמזה עיגה ,רבעב

 .דאמ למומו ,הנכותה לש רתוי תומכחותמה תויצקנופה תא קפסמ

 .1600 \ דס 4080666 01066 םירחוב ,תאז תושעל ידכ

 םקוממ תויהל לוכי 160 לש ןולחה .ךסמה תמדקב התוא גצה

 .םהירוחאמ אבחתהל וא הדובעה ןחלושב םיחותפה תונולחה לכל לעמ

 .1000 \ קי6(6זי6ח668 \ 63001864 1.86( רחב ,וזה היצפואב טולשל ידכ

 !יזגמ ח +

 םיר'המ יכה םיברוצה
 שדוחה םימתוחל

0 
₪-- 7-7 

 ב טס ו/או |

 ולרגוי 2001 רבמצד שדוחב ןיזגמח61-ו 6 388216 לע םימתוחה ןיב

 .מ"עב םיבשחמ לטמא תנתמ ,46 8 תרצות ,םיריהמ-הרטלוא ,םישידח 6 יברוצ 3

 :קושב רתויב םיריהמה םה 68\\-24103 םגדמ םיברוצה

 6-₪ לע הביתכ 4

 60-00 לע הביתכ ;

 :6 \/-2410 לש תודחוימ תונוכת
 .תמלשומה הביתכה תיגולונכט ,568116%8 1.וחא ש

 .תולקת אלל הריהמ-הרטלוא הבירצ חיטבמ 218 01 ש

 .הנכותה גורדישו ןוכדיע רשפאמ 118% 1/1806 ש

 יל לי ו 4

 המיתחו םיטומל

 114 2 ו

 המל זא ,ךדיבש ןיזגמה תא ת/בהוא ה/תא רבח איבמ ג

 החולשב הרש וא 112 החולשב לבוי) ונילא ןפלט +ןכ םג ונממ ונהיאל םירחאש
 ו

 ב = יש 40
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 ולש תונכותה תא קפסמו ,םיבכרה ינרצי לש הטישל רבע הנכותה םלוע בור

 100 .(לשמל ,01066 2002 עייע) האבה הנשל םג ומיאתיש הסריג ירפסמ םע

 .20018 הנמיס איה הלש הנכותה לש השדחה אטבה תסריג תאו ,תיתנפוא תוחפ

 יפל .אטב תואסריגכ ןה םג תונמוסמ תויפוסה תואסריגה ,רבד לש ופוסב ,בגא

 המצע לע הנגמ איהש תורמל) תועיבתמ הרבחה לע ןגהל ידכ - תמייוסמ הרבס

 .(שומישה ןוישירב םג

 ונשי ,הנושארל ,לכ םדוק .דחוימב םיניינעמ םישודיח המכ העיצמ 160 2001

 ףבוקב תנסחואמ התייה התע דעש) םירבחה תמישר ןוסחאל תשר-ססובמ ןונגנמ

 .ךלש 100-ה רפסמ םע דחי הרבחה יתרשב תרמשנ איה םעפה .(הנכותה תייקיתב

 רבחתהל לגוסמה יעצמא לכמ המישרל השיגה איה הטישה לש ירקיעה ןורתיה

 רפסמ תא ןיזהל אוה תושעל ךילעש לכ ,הנכותה לש שדחמ הנקתה רחאל םג .תשרל

 םיתרשב הלקת :הטישה לש ןורסיחה .דיימ ןכדועת המישרהו ,אמסיסה תאו 160-ה

 תתשמתשמש ,א[5א /1טגאטחטטז "שמתשמל הנורחאל הרק הז) םישמתשמה תא קתשת

 לש הנווכ איה הזה יונישה ירוחאמ דמועש המש ןכתיי ,ןפוא לכב .(הטישה התואב

 .ןיינעב ימשר עדימ ןיאש תורמל ,תודיינ תומרופטלפל טשפתהל 160

 איה - הלודג תוירלופופל םתסה ןמ הכזת ,השדחה הסריגה לש תפסונ הנוכת

 םישמתשמה יבשחמב םיצבק שופיחל תורשפאו ,םיצבק ףותישל ןונגנמ תללוכ

 וזמ רתוי הלודג םישמתשמ תסמ רוציל יושע הזה ילכה .ךלש המישרב םיאצמנש

 100 דדומתת דציכ תוארל םג ןיינעמ היהי .האישב לייצו רטספאנל התייהש

 תויוכז אשונב ,(401, םע הגזמתהש) דוזמש ץ/גזתטז סע (//01. לש תב תרבח איהש)

 םינופוצרפ תפסוהל תורשפא ,תויא תקידב :הנכותב םיפסונ םישודיח .םירצויה

 תויורשפא לכ זוכיהו ,ינוגרא 6₪81] לש יטמוטוא יוהיז ,תועדוהל (חוטוגטסמפ)

 .דחא ןולחב החטבאה

 תא ןיידע ןיקתהל םיצילממ אל ונחנא ,וללה םיבושחה םישודיחה תורמל

 תוחפ אל 160 האיצוה ,הקשהה רחאל םינושארה םימיה תשמחב .160 1

 ופצוה 160 רתאב םימורופה .םירומח םיגאבל םינוקית םע הסריג ינוכדע העבראמ

 רשק תריציב תויעב ,תונשנו תורזוח תוסירק ,הנקתהב תויעב לע ,תומעוז תועדוהב

 תויורשפאה :תרחא היעב .םישמתשמה תומישר ןוכדעב תולקתו ,1600 יתרש םע

 ונחנא הבש היעבו .םיכסמו םירותפכ לש תצלפמל הנכותה תא וכפה תושדחה

 .(הדיחיה אל חטב איהו) תירבעב תועדוה חולשל החילצמ אל הלייא :ונלקתנ

 .תובגל דאמ יאדכ ,םיניקתמש ינפל :רוציקב

 צשצשוש.160.60ח/00שח!006 תבותכב ליגרכ דירוהל ןתינ השדחה הסריגה תא

 :השדחה הסריגה לע םיבשוח םישמתשמהש המ הז

 וכ סוהר סהרה / 0500 כס 5/0006

 1 .החטבאה ךסמ .דחא ןולחב
 וחטבאה תויורשפא לכ תא זכרמ ,1

 - -דחא םוקב .םייוצרה הנקתהה יביכרב רוחבל תורשפאה .תר

 .תיתייעבה הסריגה לש םינוכדעה ךלה

 2001 רבמבצד

 1000 ואוחשסוא היצפואה לש ןומיסה תא לטב וא רחב 0206088 ץצוחב

 ול חשת סק6ח 81ואבְע 50018 סח ץסונז 0

 עיפומ 160) ןולחש איה לדחמה תרירב .תומלעיהה תא ןמזתל %

 ,התוא תונשל ידכ .תוינש 15 רובעכ רעזוממו ,השדח העדוה לכ םע

 דיל ןמזה ןויצ/ןומיסה תא םינשמו ,םדוקה פיטהמ ץצוחל םיסנכנ

 .\טו0 11:66 היצפואה

 עיפומ /46ּגחְטט6ַ 066 בצמב .תויוטשמ ןולחה תא תוקנל

 תא קלסל ידכ .תועתפהו םירותפכ ללשב ףקומ אוהשכ הנכותה ןולח

 \צוחבו ,קיש[660668 \ 00186>6/ 1484 ןולחל םיסנכנ ,וללה תוערפהה

 .תונוילעה תויצפואה תשולשמ ןומיסה תא םיריסמ 2%

 יח | בוב

 ₪8 |55 בובו וע 0
 - ןויוווה

 כ ורווח 8.8. 51
 2 עס

 םחוסז פטה אוז

 הז ,הכורא םירבח תמישר ךל שי םא .דבלב 0חווו6 תגוצת

 רותפכ לע הציחל .םירבוחמ םניאש םישמתשמה לכ תא גיצהל זובזב

 תא קר גיצהל רשפאת (רתויב הנוילעה הרושב) קורי-םודאה חרפה

 .0ח]וח6 בצמב אצמנש ימ

 לע הנושארה םעפב םיקילקמ רשאכ .ינמי קילקב שומיש

 הנכותה .שמתשמה טירפת תריחב תבית תצפוק ,המישרב שמתשמ

 לכב ומכ) ינמי קילק תועצמאב שמתשמה טירפת תא גיצהל העיצמ

 ןמסל חכשת לאו ינמי קילקב רחב .ילאמש וא (\/וח60וא% תנכות

 .סת'+ 50 1015 658886 גקגזח היצפואה תא

 םימדקתמ םישמתשמ הברה .םישקמה ירוציקב שמתשה

 חותפל תנמ לע תבהבהמה העדוהה לע םיימעפ םיקילקמ ןיידע

 ןולחל םישגינ הזה הנוגמה לגרהה םע קיספהל ידכ .התוא

 וגם

 ו םיו-בהמ -

 םינמסמו ,8806₪15 \צוחל ,1620) \ 616760665 / (200186+| 1

 שמתשהל ןתינ .6(46118 16:0) א6ץ 0816 500710048 היצפואה תא

 ישומישה רוציקה .ךלשמ םירוציק עובקל וא םיעובקה םירוציקב

 :העדוה תחיתפב הלופכה הקלקהה תא ףילחמש הו אוה רתויב

 .וידעלב רדתסהל תחלצה ךיא ןיבת אל .0וז1+5ו +
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 ךלש םירכח'ת שפח ךל
 ,16() לש רתויב יזכרמה ילכה איה (60ח1964 1.480 םירבחה תמישר

 ןלהל .תמלשומ הרוצב הב שמתשהל םיעדוי םלוכ אל תא תורמלו

 .םיבושח םיפיט השולש

 שמתשמה ימ רוכזל ךל השק םא .םישמתשמ תומש יוניש

 :םייוניכה תא תונשל טושפ רשפא ,םכחתמ יוניכ לכ ירוחאמ

 רשפא .שדח םש םיניזמו ,א2 םיצחול ,שמתשמה םש תא םינמסמ
 .תירבעב םג

 רשפא 160 לש ייםינבלה םיפדייב .םינבלה םיפדב םירבח
 ןולחל םיסנכנ םשל עיגהל ידכ .םינוש םירטמרפ יפל םירבח אוצמל
 תונמדוהב .160) ץ/מוו6 9865 כירחובו 16050) \ /6(60/101 10565

 1600 \ גש ןולחב ךלש םיישיאה םינותנה תא תונשל סג רשפא וז

 84 'מעב ךשמה 4
 גס 100 ווא = 8065 5601ו 5006

 ןיזגמ

 תוהופרפל רובוגגו
 160 הלחה ,תמדקומ הרהזא אללו ןיטולחל תישירח הרוצב

 ,20000 הסריגב תועיפומ ןה .תומוסרפ גיצהל ,הנש יצחכ ינפל
 תונולחלו ,העדוה ןולח לכל - תואבה תואסריגב םג ועיפויו

 דאמ ןבומ דעצ הו .תיתחתב ןטק רנאב ןיעמ ףסוותמ ,םיפסונ
 הגיצה אל םלועמ 100-ש םירכוז םא דחוימב ,יקסעה טביהב
 .דחוימב םימישרמ םיחוור

 ואצמ םהו ,הו תא לבקל השק תצק ,סוקמ לכמ ,םישלוגל

 רטפיהל םיכרד יתש תומייק .היעבה תא ףוקעל תנמ לע תונורתפ

 השע" תטישב וא ,תדחוימ הנכות תועצמאב :תומוסרפה ןמ
 הב תקייודמה הסריגל תוידועיי ןה תונכותה ."ךמצעב תאז
 הסריגה רפסמ תא .םיצירמש ינפל קודבל בושח) שמתשמ התא

 רבסהה תא .(!60 \ 1ו₪ק \ אטסואו ןולחב קודבל ןתינ קיודמה
 ינשב .ןלהל העיפומ ותב ש רתאב אוצמל רשפא תינדי הרסהל
 הע תובגל םג יאדכ םירקמה
 (וטא.חסז ,\0-ו!!6ז תנכות +

 .ץסואסז(0ז80% תנכות +
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 .הנכותל תומוסרפ םע םירנאב הפיסומ !00 :אטחה .ושנועו אטחה
 .ןיטולחל וללה תומוסרפה תא הריסמ שסיאפזס30א תנכות :ושנוע
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 לכ תא וב אפרל ןתינש ,רוסחמ אלל םלוע םכל וראת

 אל וז ,אל .םימולהיל קבאו בהזל לוח ךופהל ,תולחמה

 יב וה וחיל ה ל יה יש

 וא ינוידב עדמב רבודמ םאה .היגולונכט-וננ לע םירבדמ

 דדמנש םלועה לע ?תושונאה לש הירוטסיהב שדח בלשב

 גיני ול פי

 תונוכתב תטלחומ הטילש לש ןויערה

 ונתוא הוולמש סולח הארנכ אוה ,רמוחה

 -וקמב ותוא אוצמל רשפא .תושונאה רחשמ

 ,םדל םימ ךפהש ונבר השממ .םימודקה תור

 ו

 ךלמה לע רפיסש ,סורמוה ינוויה ררושמה

 ןדריה ימל דעו .בהזל רבד לכ ךפהש סאדימ

 יי

 ךופהלו םירמוח קרפל םיאמיכלאה וסינ םיינ

 וליאכ ,םהלש ןויערה .םירחא םירמוחל סתוא

 היה ,לכל סיסב הווהמש דחא רמוח ונשי

 ,דבעידב לבא .יעדממ יטסימ רתוי םנמא

 .חלש קילומש

 ,תינרדומה הקיזיפה ךותל לגלגתה הזה ןויערה

 קרפל ידכ םיאמיכלאה ושמתשה םהב םילכהו

 תוקינכטל וכפה םיימיכ תודוסיל תובוכרת

 תינרדומה הימיכה שומישב תוימיטיגל

 יי

 ירמוח רוציי לע םולחה תא םולחל ישונאה

 ,םעפהש אלא .ומצעב ,תואיצמה ירקי םלגה

 םולחה תא סישגהל ןתינ יכ םינעוטש ימ שי

 היגולונכט-וננה םוחתב םיחתפמו םירקוח

 -וטאה ויהי ,תורופס סינש ךות יכ םיחיטבמ

 ,רצויה .רצויה דיב רמוחכ תולוקלומהו םימ

 ונחנא היהי
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 ןורפיעה הצקב הידפולקיצנא
 ,היגולונכט-וננה תוחתפתהב בושח ךרד ןויצ

 תנשב ךרענש םיאקיזיפה תדוגא סנכב םשרנ

 דריציר יאקיזיפה .ב"הראבש הינרופילקב 9

 האצרה סנכב ןתנ ,לבונ סרפ ןתח םימיל ,ןמנייפ

 אוה ."תיתחתב םוקמ הברה שי" התרתוכש

 -דנה תויצלופינמ עוציב לש ןויערה תא גיצה

 םילכ ראתו ,םייפוקסורקימ לדוג ירדסב תויס

 .םיירשפא תוקינכטו

 םילדגל .שדח היה אל ,ומצעלשכ ,ןויע

 -עתב בושח דיקפת זא רבכ היה םיירטמ-וננה

 העגנ ןמנייפ לש הרושבה .לשמל ,ללחה תייש

 -ישל וא הדובעה יפואל רתויו ,םידמימל תוחפ

 ,איבהש תואמגודהמ תחא .םיירשפאה םישומ

 -ירב תיידפולקיצנא תא בותכל ןויערה התייה

 םימוטא תרזעב ,ןורפיע לש ודוח לע הקינט

 תובקעב ונעטנש הלוקלומ וא םוטא) סינויו

 -ה רקח לע םג רביד אוה .(ןורטקלא לש הזוות

 הנבהה לעו ,וב תומולגה תויורשפאה לע

 עצבל היהי ןתינש ידכ שרדיתש הקימעמה

 .ותוא תוביכרמה תולוקלומב תויצלופינמ

 דדועל תנמ לע .הירואיתב קפתסה אל ןמנייפ

 תורחת לע זירכה אוה ,םוחתב רקחמה תא

 ינורטקלא עונמ תיינב רובעב .םיסרפ תאשונ

 םלשל ןכומ ןמנייפ היה ,שטניא לש 1/64 לדוגב

 עצוה ,המוד םוכסב ףסונ סרפ .רלוד ףלא

 יסחי לדוגב םלש דומע בותכל חילציש ימל

 -ירדב דמעש ימ אצמנ םימיל .1:25,000 לש

 איבה אל רבדה לבא ,םיסרפה תא לביקו תוש

 וא היגולונכטב תילאוטפסנוק ךרד תצירפל

 אוה ,בגא .ןמנייפ הוויק םהל ,רוצייה יכילהתב
 לע רבידש תיעדמה הליהקב ןושארה היה אל

 לבא .תולוקלומו םימוטא םע הרישי הדובע

 <מואה תא ורזאש םינושארהידחא היה אוה

 רהמ .יעדמה םויה רדס לע אשונה תא ולע

 המ שי יכ וענכתשהש ,םירחא ועיגה דאמ

 ,םייניצר םירקוח םקלח .תיתחת התואב שפחל

 השק םירקמהמ קלחבו ,םינוהמת-קפס םירחא

 .רבודמ םיינשהמ הויאב עובקל היה
 קירא רייד לש וו איה תניינעמ אמגוד

 תונש עצמאב וננב קוסעל ליחתה אוה .רלסקרד

 ןיזגמ

 ןיידע היה רשאכ 70-ה

 -ואב ןושאר ראותל טנדוטס

 -נוואל ךפה ,םימיל .א11 תטיסרבינ

 ,היגולונכט-וננה לש יזכרמה טסילג

 תא םייס םיעשתה תונש תליחתבו

 הקסעש ,א111-ב ולש טרוטקודה תדובע

 אוה וב םוחת ,תוירלוקלומ תוכרעמ תיינבב

 םירקוח ומכ לבא .ךרד ץרופל םיבר ידי-לע בשחנ

 הליהקהש הליג רלסקרד ,םוחתב וקסעש םירחא

 הסדנהה ןויער תא ץמאל תרהממ אל תיעדמה

 ,םיעד ימימת ויה םיאקיּזיפה בור .תירלוקלומה

 היזטנפ ןיבש םוחתב םיאצמנ ולש תונויערה יכ

 יניעב בשחנ ומצע רלסקרד .טלחומ ןמז זובובל

 .ןטלרש רמול אלש ,טסילופופל םקלח

 ןורקימ דעו םוטאמ
 דגנכ תויעדמה תונעטה וארנ ,ריינה לע

 תוססובמ ,םימוטא םע "קסעתהליי תורשפאה

 ןבאכ שמשל לוכי דדוב םוטא יכ הנעטה .ידמל

 ,תיסדנה תכרעממ ילרגטניא ביכרכ וא ,ןיינב

 רשקב תיעדמה הירואיתל ןיטולחל דגונמ היה

 .תולוקלומו םימוטא תעונתל

 דחא םרטסגנאכ אוה סוטא לש ולדוג

 תוחפ הברה הברה קר אל .(רטמוננה תירישע)

 אלא ,תוארל תלגוסמ תישונאה ןיעהש הממ

 חומה הילא לדוגה תסיפתל רבעמ הברה םג

 חכוה 20-ה האמה תליחתב קר .לגרתה ישונאה

 ןכאש - וילאמ ןבומ םויהש המ תואדווב

 םימוטאה לש סמויק .םימוטא ללכב םימייק

 היגרנא - יימרתה טטר"'ה יוהיז תועצמאב חכוה

 -ימתה םתעונת תא הריבסמש ,(םוח) תימרת

 ."ןוארב תעונתי הנוכמה ,םימוטאה לש תיד

 םיאצמנ תולוקלומו םימוטא ןוארב יקוח יפ-לע

 ,םיטנאווקה תקינכמ יפ-לעו ,תדמתמ העונתב

 ומוקימל רשקב יהשלכ תואדוו תויהל הלוכי אל

 ןתינ דציכ .ןמז תדוקנב םוטאה לש קיודמה

 ןבא לאכ וילא סחייתהלו םוטא דדובל ןכ םא

 !הביצי ןיינב

 -ורתפ המכו המכ ואצמנ ןמזה םע ,תאז לכבו

 תא .תולוקלומו םימוטא דודיבל םייתריצי תונ

 ,דדוב סוטאב הייפצלו דודיבל ינרדומה ןורתפה

 -עממ גיניב דרגו ררור ךירנייה םירקוחה ואצמ

 508חמוהק) 51%1-ה תא וחתיפ םה .18א1 תודב

 רוהנימ פוקסורקימ" .(''טההטווחש \א/[וטזספטטקס

 תנשב לבונ סרפ ךכ לע ולביק ףאו ,(ייקרוס

 רוציל לגוסמו ,ינכמ ןפואב לעופ 81א1-ה .6

 תמרב "שושימי' תועצמאב ,ריעז םצע לש הנומת

 החתפתה ,ןורקיע ותוא ביבס .דאמ ההובג קויד

 ,\וסווווט [טזטט) \א1-ה ומכ ,םילכ לש החפשמ

 ןיב תוכל תסחייתמ השושגה ובש (\!וטזספטסקש

 \!גטמטווט [סזטט א1160ז08-) )191 וא ,םימוטא

 .דועו ,יטנגמ חוכ לע דבועש (טטסְע

 -תאה םינשה לש תניינעמה העתפהה לבא

 -עתב וחתפתהש םילכהו תוקינכטה ןה תונור

 תונש תישארב .םירוססורפ-ורקימה תייש

 תיישעת לש רוצייה יכילהת רשאכ ,םיעשתה

 ןורקימ לש לדוג תודיחיב ונחבוא םיבבשה

 ,םויכ .ייורקימי' ןיידע היה הז ,(רטמוננ 1000)

 0.13 לש הנחבאב םירצוימ םישדחה םידבעמה

 רבכ ועיגי אבה בלשבו ,(רטמוננ 130) ןורקימ

 ."תיגולונכט-וננ" הנחבאל םיכילהתה

 חבו הטמל הלעמלמ
 הרדגהה יפ-לע :ןיינעה תא דדחנ ואוב

 לדוג ירדסב תקסוע היגולונכט-וננ ,השביה

 גציימ רלסקרד .רטמוננ 100-מ םינטק

 תויצלופינמ עצבל ןתינ היפל השיג

 .םימוטא לש לדוג ירדסב תויסדנה

 הליחתמ ולש הנחבאה ,רמולכ

 -וננה תירישע לש לדוג רדסב

 -עתב ."הלעמל" תפאושו רטמ

 תוארל ןתינ םיבבשה תייש

 ףאוש רועזמה ךילהת ךיא

 .קירא ר"ד לש תקולחמב יונשה ורפס ,פחפוחפפ 01 0)
 תתונויערה יכ םיבּב םיאקיזיפ ונעט ,1984-ב רואל

 - .הפירח תוחפ תצק וזה תרוקיבה םויה .תויזטנפ םה גיצמ .אוהש
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 ירדס םתואל עיגי רבד לש ופוסבו ,ייהטמליי

 .לדוג

 תולוכסאה יתש תא ,סצעב ,ןאכ ונרדגה

 -ארה :וננה םוחת ביבס יסדנה-יעדמה ןוידב

 תלגודו םיסדנהמ ידי-לע תגצוימ ,הנוש

 היינשה ,(10ק-כ0ושח) "הטמל הלעמלמיי הינבב

 תלגודו םיאקיזיפו םיאמיכ ידי-לע תקזחומ

 -סאה .(80זו11-0₪ק) "הלעמל הטמלמ"י היינבב

 תייגולונכט הבש השיג תגציימ הנושארה הלוכ

 דמאב םימייקה םינקתהה תא תרעוממ וננה

 .(רוייל תועצמאב ,לשמל) ינכמ דוביע תועצ

 לש יטוזקאה םוחתב תעגונ ,היינשה הלוכסאה

 םימוטאל תסחייתמה ,"תירלוקלומ הסדנהיי

 .יסדנה ךילהתב ןיינב ינבאכ תולוקלומלו

 תונורחאה םינשה לש ימושייה רקחמה רקיע

 תויצביטומהו ,ןושארה גוסל רושק ,וננה םוחתב

 םיבבשה תינרצי .ןיטולחל תוילכלכ וירוחאמש

 תושרדנ ,(הלורוטומ ,18א1 ,לטניא) תולודגה

 ןהלש הריתחה תרגסמב וננ ילדגל סחייתהל

 .םיילמשחה םילגעמה לש ילמיסקמ רועזמל

 רתוי םירצ םילגעמהש לככש ,רמוא עבצאה ללכ

 םילגעמ .םיעוציבה םילועו ריחמה דרוי ךכ

 ,רתוי רהמ םינורטקלא םיכילומ ,רתוי םירצ

 .םוח תוחפ םירציימו קפסה תוחפ םיכרוצ

 לודג רפסמ תסיחד תרשפאמ ,םילגעמה תנטקה

 ןוקיליס תסורפ התוא לע םירוטסיזנרט לש רתוי
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 תודבעמב ושענש תוירלוקלומ תויצלופינמ לש 51 תונומת
 לע לזרב ימוטא 48 לש תעבט -וננ :ןימימ .!8א| לש ,הוחחהסהח

 .ךילהתב םיבלשה :לאמשמ .תשוחנ שיבג חטשמ

 תכירצב הדיריה .רוצייה תויולע תא הליזומו

 תא ץיאהל תרשפאמ ,םוחה רוצייבו קפסהה

 .תיפוסה םיעוציבה תמר תאו ןועשה תוריהמ

 תועיקשמ וללה תורבחה עודמ ריבסמ הו

 ךילהת לש יביסנטניא חותיפב קתע ימוכס

 תחא .ןוקיליסה יבבש םירצוימ וב היפרגותילה

 תונעל לטניא הסנמ ןהילע תוירקיעה תולאשה

 רלוד דראילימ 5-כ לש רקחמ ביצקת תועצמאב

 חותמל ןתינ המכ דע איה ,(דבלב 2001 תנשל)

 ,םינש רפסמ ינפלמ תויזחתה .הזה ךילהתה תא

 -ותילה תא רוצעיש ענמנ יתלב םוסחמ לע ורביד

 ענמיו ,(רטמוננ 100) ןורקימ 0.1-ה רוזאב היפרג

 ,(/וססזט) רומ קוחב דומעלו ךישמהל לטניאמ

 םיספדומה םילגעמה תא ץווכל ךישמהל ,רמולכ

 .םישדוח רשע-הנומשל תחא ,יצחל

 היהי ןתינש רמוא רומ קוח ,קויד רתיל

 התואל םירוטסיזנרט לש הלופכ תומכ סוחדל

 .םישדוח רשע-הנומש לכב ,ןוקיליס תסורפ

 -כב לגעמה לדוג תא ןיטקהל שי ךכ םשל

 לבקתמה חטשה יכ) וזכ ןמז תפוקת לכב %

 אוה ,הזה רועישב ןטקה ךרואה עובירמ

 םישדוחה רשע-הנומש ,תואיצמב .9

 םירזת תולבגמו קתעה תויולע לולקשב ,רומ לש

 -מ תדרל לטניא לש הפיאשל ומגרות ,םינמוזמה

 (רטמוננ 70) ןורקימ 0.07-כל ,םויה ןורקימ 1

 -כטב תושעל ןתינ אלש והשמ הזו .2006 תנשב

 .תומייקה תויגולונ

 לע רוא ינרקב שמתשמ היפרגותילה ךילהת

 -יליסה תוסורפ לע םילגעמה תא סיפדהל תנמ

 ךרוצ שי רתוי םירצ םילגעמ רצייל ידכו ,ןוק

 תחא .רתויו רתוי םירצק םילגב שמתשהל

 תוינרציש ולא ןיבמ תוחיטבמה תויגולונכטה

 הרטלוא) =אושמוט 11. איה ,תוחתפמ םיבבשה

 דיגב אשונב הפיקמ הבתכ האר ."קזוחמיי לוגס

 -ארשיה הרודהמה ₪6 !ג8821חט לש יינוי ןויל

 תמחלמ תינכותמ דירש ,וזה היגולונכטה .(תיל

 -גותילה ךילהתל תרשפאמ ,ןגייר לש םיבכוכה

 -מ תוחפ לש ךרואב רוא ילג לע ססבתהל היפר

 לטניאל ,תישעמ .(רטמוננ 400) ןורקימ 4

 תיגולונכטב שומישל םילכה תא םויה שי

 לש לג ךרוא רצייל תנמ לע םאסחש

 תנחבאל םיאתמש ,רטמוננ 200-מ תוחפ

 .ןורקימ 0.13-מ תוחפ לש היפרגותיל

 חיכוהל היהי ,הלש לודגה רגתאה

 תא םותרל | רשפאש

 רוצייל וזה היגולונכטה

 חתפל ךישמהל ,ינומה

 התוא רומשלו ,התוא

 .תילכלכ

 ונניא הז

 ,דיחיה ןורתפה

 תיישעת .ןבומכ

 תנחוב םיבבשה

 -ובמה תונורתפ

 -ילהת לע םיסס

 ,םינוש םיימיכ םיכ

 ,םישדח םלג ירמוח

 -וקמ רוציי תוקינכטו

 -ועמש ולאכ ללוכ - תויר

 יש היצלופינמ ןהב תבר

 תונורתפה .םימוטאו תולוקלומ

 שומישל רבעמל םירושק םיירלופופה

 םיקיפמש םיפסונ םיכילומבו ,תשוחנ טוויחב

 תונורחאה םינשב .תיסחי תוכומנ םוח תומר

 ומכ) םייגול םירעש תונבל םירקוחה וחילצה

 םתלועפש (51ו66) םיגתמו ,(א08 וא ג\אכ

 .םימוטאו תולוקלומ לש העונת לע תססבתמ

 -מוחו תובוכרת לע םיססבתמ וללה םינקתהה

 .תיטנגמ הכישמב שומיש לעו ,תוימיכ תוצ

 םיארנ יתלב םיטובור
 לש תונויערבו תויזחתב תמא שי םא לבא

 המש ירה ,היגולונכט-וננה םוחתב םיגוהה

 יכילהת רופישל רבעמ הברה גרוח ונל הפצמש

 םיראתמ םהש דיתעה .םימייקה רוצייה

 ,ינוידבה עדמה יטרסמ תורישי חוקל הארנ

 דיתע - הקיתעה תיאמיכלאה תורפסהמ וא

 ,רמוחה סיסב לש ובכרהב טולשל לכונ ובש

 .םייחה יכילהתבו

 קירא ראתמ "האירבה תונוכמ" ורפסב

 הכלה ,האור אוה הב ךודה תא רלסקרד

 היגולונכט תועצמאב תיסדנה היינב ,השעמל

 יסדנה ךילהתב חתפמהייביכר .תירלוקלומ

 (/\%%טחופוטזפ) "םיפסאמ"'" םייורק הזכש

 -יטובור-ונני :רתוי ירויצ ןפואב וא

 םצעב איה ,45%6חוט|6ז ."ם

 תנכותמה הריעז .הנוכמ

 ,תמיוסמ הלועפ עצבל

 - | קידל | םאו

 -וקלומ היצלופינמ

 תועצמאב תירל <

 .םיימיכ םיכילהת

 ףיסומ רלסקרד

 םיפסאמ ראתמו

 תונבל | ולכויש

 ,םירחא םיפסאמ

 דומה תמר רשאכ

 רוד לכ לש תובכר

 ופוסב .הלדגו תכלוה

 -סאמה ולכוי ,רבד לש

 ידכ םימוטאב שמתשהל םיפ

 ירמוח ,תונוכמ םתועצמאב רצייל

 .תעדה לע הלעיש רחא רבד לכ וא סלג

 קירא לש האצמה וניא הזכש לדוגב ןוכימ

 -וננ .והשלכ ינוידב עדמ רפוס לש וא רלסקרד

 תומדב ,םינש דראילימ עבטב םימייק םיטובור

 לצא םימייקה םייגולויב םינונגנמו םיסוריו

 םצעב איה ,ראתמ רלסקרדש המו .יח רוצי לכ

 -וחה ףוליחל המודב ,תימיכ הזיתניסל תורשפא

 המודב "רוציי"ו ,םדאה ףוגב םייקתמש םירמ

 המוד ןפואב .םיאתה תיינבו א-ה תריציל

 -עבו ,תקייודמו הליעי הרוצב ,רהמ הרקי הו -

 .תוחינז תויול

 רבכ םישענ דאמ םימוד םירבד ,השעמל

 תיישעתבו היגולויב-ורקימה תודבעמב סויה

 תיסחי ןטק הדימ הנקבש תורמל ,תופורתה

 ,תוימיטפואה תויזחתה .םינוש לדוג ירדסבו

 לש חווטב תיתועמשמ ךרד תצירפ לע תורבדמ

 -וקלומה הסדנהה סוחתב םג ,תודדוב םינש

 םייטמרד םישודיחב רקיעב תוקסועו ,תירל

 וטיישי םיטובור-וננה .היגולונכט-ויבה יחותיפב

 םד ישירק ,םיפיגנ ולסחיו והזי ,םדה רוזחמב

 וא םידייוסמ םיקרוע וקני ,םיינטרס םיאתו

 קרפ .םינוש םיימיכ-ויב םיכילהתב ופתתשי

 םיפסאמ תוחתפתהל דע תוביצקמ ןהש ןמזה

 אוה ,רלסקרד ראתמש גוסהמ םייגולונכט-וננ

 ,תוימיטפוא תוחפה תויזחתה .הנש 0

 -רעמ וא ,רתוי תוכורא ןמו תופוקת לע תורבדמ

 .וללה תונויערה לש תומישיה םצע לע תורע

 תיתימאה השדחה הלכלכה
 -ופיהה תויועמשמה לע תאז לכב רבדנ ואוב

 רבודמ .וללה תוימיטפואה תויזחתה לש תויטת

 .תיגולונכט תוחתפתהמ רתוי הברה לע ןאכ

 הנוש תויהל יושע םיטובור-וננ וב ויהיש םלוע

 ,היהי הז .םיריכמ ונחנאש םלועהמ ןיטולחל

 וחמ תואצמנש תופורת ןיא ובש םלוע ,לשמל

 ותנסל היהי ןתינש סושמ ,"תואירבה לסייל

 תובכרומ ןהמ םיימיכה םלגה ירמוח תא תולקב

 םיבצחמ ובש םלוע היהי הז .תופורת ןתוא

 ירצומ בור סע ומכו ,ינומה רוצייב ורצויי םירקי

 .תילוש היהת םהלש רוצייה תולע - הכירצה

 ,רתוי הכורא םייחה תלחות ובש םלוע היהי הז

 גוסמ הלכלכ שי ונל" .רתוי ההובג םייחה תוכיאו

 ,ותדידיל דראקיפ קול ןא'ז ןטפק ריבסמ ,"הנוש

 ללחה תניפסש רחאל - "םיבכוכ ןיב עסמ"'ב

 האצותכ רוחאל הנש םייתאמ הרזח ויירפרטנא

 ןכלו ימלוג רוסחמ ונל ןיא" - ןמזב לוקיעמ

 ."...םירחא םימוחתל סיבתונמ ונלש םיגשיהה

 ןוטינשו ,ףסכ וב ןיאש םלועב יח דראקיפ

 אוה וירבדבו .תיספא תולעב רצוימש לכואמ

 -וננה לש תיתימאה תועמשמה תא אטבמ

 תייעבי' ןורתפ .ימלוגה רוסחמה ץק :הקיטובור

 תב הלכלכה לש אצומה תחנה איהש ,"רוסחמה

 לש תויטילופה תויגולואידיאה בור לשו ,ונימי

 תורפסש אלפ ןיא .תונורחאה םינשה םייתאמ

 תסחיימ ןורחאה רושעה לש ינוידבה עדמה

 תיתועמשמה תומדקתהה תא היגולונכט-וננל

 -פסה רנא'זה .יגולונכט םוחת לכב שחרתתש

 תא ראתמו הזוחש ,דרגנוואה אוה הזה יתור

 -ונאה לש תיתרבחהו תיגולונכטה היצולובאה

 תניינעמ אמגוד .ןוכנ ןווכמ ללכ-ךרדבו ,תוש

 ינוידבה עדמה רפוס לש "ורודיא"י רפסב העיפומ

 -ולונכט-וננה יניינב לש רואיתכ ,ןוסביג םאליוו

 הרוצבו עוביר תרוצב רודיסב ,לזרב חטשמ לע תשוחנ ימוטא
 .(ו8ו תודבעמ) ןוידטציא לש

 .תצפושמה ויקוטב םמצע ךותמ םינבנה היג

 לש וירפסב תועיפומ תורחא תובר תואמגוד

 .ןוסנביטס לינ

 -וחב יולת היגולונכט-וננה דיתע ,םוקמ לכמ

 .רקחמה יביצקתב םג יולת ןכלו ,רקחמבו םירק

 הברה תולעל ךלוה הז - רחא רבד לכ ומכ

 היגולונכט-וננה לש לודגה ןוזחהש תורמל .ףסכ

 אצמנ לודגה ףסכה ,תירלוקלומ הסדנהל רושק

 הביסה וז .םיבבשה תיישעתב רקיעב םויכ

 ךרדל םגו ,םוחתב לטניא לש קנעה תועקשהל

 יתוכיא ןורתי וב גישהל ידכ הרחבש תירוקמה

 סטוצסווטוחפ ןיעמ השוע איה) היתורחתמ לע

 ינוכמלו ,היישעתל ,הימדקאל - רקחמה לש

 תצירפ היושע ,אבה בלשב .(םייתלשממ רקחמ

 לש יגולונכט-ויב םושייב תרחא וא וזכ ךרד

 .תואירבה תוכרעמ תא ןהינפ לע ךופהל ,וננה

 תלחות יברעמה םלועה בורב - ונלצא קר אל

 -עמו ,תורימאמ תואירבה תואצוה ,הלדג םייחה
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